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ما را در تلگرام دنبال کنید

مسئوالن حوزه گردشگری قصد دارند با برنامه ریزی در شهرهای 
ورودی، مسافران را به عمق استان بکشانند

 امید گردشگری کرمان 
به نوروز

۱۴۰۱۱۴۰۱؛ بری که برنگردی؛ بری که برنگردی
محسن جالل پور

استاندار:

 اشتغال معادن 
را دریابیم

اســتاندار کرمــان ضمــن اعــام تصویــب ایجــاد 
فرمانــداری جازموریــان و تشــکیل شهرســتانی 
ــی  ــوع معدن ــه تن ــتان ب ــن اس ــوب ای ــد در جن جدی
ایــن مناطــق نیــز اشــاره و تاکیــد کــرد کــه ظرفیــت 
فرصت هــای شــغلی بخــش معــدن جنــوب اســتان 

ــرد. ــل ک ــت تبدی ــه فعلی ــد ب را بای
مردادمــاه امســال آیــت اهلل رئیســی در ســفر 
اســتانی بــه کرمــان اعــام کــرد که شهرســتان شــدن 
جازموریــان در وزارت کشــور مطــرح اســت و در 

دولــت در دســت پیگیــری قــرار دارد.
ــد  ــان می گوی ــتاندار کرم ــداکار اس ــدی ف محمدمه
ــان  ــه هم ــان ک ــداری جازموری ــب فرمان ــه تصوی ک
تاســیس شهرســتان جدیــد اســت بــه انجــام 

رســیده اســت.

 تجلــی مشــاور امــور گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی 
اســتان کرمــان: بــه جــای اینکــه مســافران بــه ســمت ســایر 

ــد ماندگاریشــان در اســتان کرمــان  اســتان ها گســیل شــوند، بای
افزایــش پیــدا کنــد

امام جمعه کرمان: 

فصلی جدید از روابط بین الملل 
بر روی ما گشوده شد

به همت  شرکت سنگ آهن گهرزمین؛

 جشن بزرگ آینده سازان جنوب 
استان کرمان برگزار گردید

مدیرعامل میدکو اعالم کرد

گره خوردن سرنوشت
 ۱۰ میلیون نفر  به میدکو

نماینـده ولـی فقیه و امـام جمعـه کرمـان گفـت: فصلی جدیـد از روابـط بین 
الملل به روی ما گشـوده شـده که همسـایگان را در کنار ما و در جبهه مقابل 

اسـتکبار جهانـی قـرار می دهد.

مدیرعامــل میدکــو بــا اشــاره بــه گــره خــوردن سرنوشــت 
ــدون  ــد ب ــو بای ــت: میدک ــو گف ــه میدک ــر ب ــون نف ۱۰ میلی
ــورای اداری  ــد در ش ــر پورمن ــی اصغ ــد.  عل ــف کار کن توق
شهرســتان زرنــد بــا حضــور رئیــس مجلــس شــورای 
اســامی اظهــار کــرد: مدیریــت جهــادی در میدکــو داریم 
ــد و  ــی ش ــد نم ــنگ بن ــنگ روی س ــورت س ــر اینص در غی

ــد. ــدکار باش ــد بل ــب کار بای صاح

اجرای
 طرح پویش 

همراهان سفر 
ایمن نوروزی 
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

سال پنجم      شماره پیاپی 1444      شنبه 27  اسفندماه 1401      4 صفحه      قیمت 2000 تومان  

آگهی تجدید مناقصه عمومی  شماره 1401/021/م.ع

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

شـرکت پاریز پیشـرو صنعت توسـعه در نظر دارد » انجام سـرویس ایاب و ذهاب پرسـنل از سـطح شهر سیرجان تا شـرکت معدنی و صنعتی 
گل گهـر و سـایت شـرکت جهان فـوالد ) 45 کیلومتری جـاده سیرجان-شـیراز ( و بالعکس به وسـیله تعداد 12 دسـتگاه ون )وانـا، برلیان و 

مکسـس  ( 13 صندلـی مـدل 93 به بـاال » از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سـطح اسـتان کرمان واگـذار نماید. 
نحـوه دریافـت اسـناد: کلیه اشـخاص )حقیقـی و حقوقـی(  که قصد شـرکت در مناقصـه را دارند، میتواند به سـایت شـرکت پاریز پیشـرو 
صنعت توسـعه بـه آدرس اینترنتـی www.parizpishro.ir  مراجعه نموده و از بخش مزایده و مناقصه قسـمت مناقصه ها، اسـناد مربوطه 
)اسـناد ارزیابـی کیفی و اسـناد ارزیابی فنـی و مالی( را دانلـود نمایند.)یا با شـماره 09129541522  در سـاعات اداری تمـاس حاصل نمایند.(

میـزان تضمین شـرکت در مناقصـه: 3،000،000،000 )سـه میلیارد ریال(در قالـب چک تضمینی بانکـی/ ضمانت نامه بانکی معتبـر/ واریز وجه 
نقد به شـماره حسـاب 10/3309211/2 بانک رسـالت به نام شـرکت پاریز پیشـرو صنعت توسـعه.

آخرین مهلت تحویل پاکات: پیشـنهاد دهندگان بایسـتی کلیه اسـناد مربوط به مناقصه را تا سـاعت 14:00 روز پنج شـنبه مورخ 1402/01/10(  
به آدرس کارفرما در سـیرجان  تحویل نمایند و رسـید دریافت کنند. بدیهی اسـت بعد از تاریخ مذکور پیشـنهادی دریافت نخواهد شـد.

محـل تحویـل پاکات: اسـتان کرمان - شهرسـتان سـیرجان-بلوار پیـروزی، پالک 31،سـاختمان اداری شـرکت پاریز پیشـرو، کد پسـتی: 
7816947838 - تلفـن تمـاس: 07-42273204- 034-دبیرخانه-آقـای اسـدی

دریافـت اطالعـات بیشـتر: متقاضیان میتواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر در خصوص موضـوع مناقصه،باآقای اسـماعیل زاده  شـماره 
5395-967-0913 تمـاس حاصـل نمایند.

* این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( 
انتخاب پیمانکار عملیات کارهای باقیمانده سد قدرونی و تاسیسات وابسته 

فرآیند شماره 37/الف/401

 شرکت آب منطقه ای کرمان

شرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی )فشرده( انتخاب پیمانکار عملیات 
اجرایی کارهای باقیمانده سد قدرونی وتاسیسات وابسته به شماره 37/الف/401 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1402/1/7میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 10 مورخ  1402/1/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت  10 مورخ 1402/1/28
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:10 مورخ  1402/1/28

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گر جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: کرمان، خیابان 
پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان، ساختمان شماره دو، دفتر قراردادها و تلفن 034-32224482 

ارائه پاکت های الف به آدرس: کرمان، خیابان پاسداران، شرکت آب منطقه ای کرمان ساختمان شماره یک، طبقه دوم، 
دبیرخانه محرمانه  دفتر حراست .

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934
دفترثبت نام : 88969737 و 85193768 

شناسه آگهی: 1469839

نوبت دوم
فراخوان مناقصه عمومی  یک مرحله ای     

همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( - سری 48 / 1401
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان در نظـر دارد مناقصـات عمومی ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید. کلیه 

مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصـه گران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به 
آدرس "www.setadiran.ir" انجام خواهد شـد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز 

و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 1401/12/27 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: 
تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/01/05

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/01/19
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1402/01/20

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد 
مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 22/ 1394/09 که مدت اعتبار آن سه 
ماهه و این مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت الف: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
به نشانی: جیرفت - کیلومتر 5 جاده کرمان- ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 و تلفن 

03443317523 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس- 1456

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 

شماره فراخوان 
)شماره مناقصه(

مبلغ تضم  ین )ر  یال(فهرست بهامبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژه

2001000282000176
) 81/الف/1401/46 (

تکمیل محور کناروئیه+احداث آبنما قرقطوئیه-پدوم آباد بخش اسفندقه 
شهرستان جیرفت )تجدید(

49،251،870،504

راه، راه آهن و باند فرودگاه 
سال 1401 )فهرست بهای 

تجمیع شده(

2,462,589,025

2001000282000177
) 62/الف/1401/46 (

تکمیل محورهای روستایی تاج اباد پورکی و سعیدآباد مکثایی شهرستان 
رودبارجنوب )تجدید2(

59،967،375،1922,998,368,760

2001000282000178
) 63/الف/1401/46(

تکمیل ابنیه فنی محور چاه ابراهیم – میل فرهاد شهرستان رودبار 
)تجدید2(

81،438،875،9194,071,943,796

2001000282000179
) 64/الف/1401/46 (

اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور راین قلعه به نمگاز تا کیلومتر 
000+2 به همراه تکمیل ترانشه های قبل مارز )تجدید2(

67،717،591،6443,385,879,582

شناسه آگهی: 1470542
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فراخوان خرید خدمات مشاور   
سری 47 / 1401

اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای جنوب اسـتان کرمان در نظـر دارد مناقصات عمومی ذیل را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیـه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه 
تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( بـه آدرس "www.setadiran.ir" انجام خواهد شـد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر 

سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
تاریخ انتشار مناقصات در سامانه تاریخ 1401/12/27 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت: تا ساعت 14:00 روز     شنبه مورخ 1402/01/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/01/14

نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد مطابق آیین 

نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 22/ 1394/09 که مدت اعتبار آن سه ماهه و این 
مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده قابل تمدید می باشد

اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
مناقصه و ارائه پاکت الف: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
 : تلفن  و  ابتدای شهرک صنعتی شماره 2  به نشانی: جیرفت - کیلومتر 5 جاده کرمان- 

03443317523
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس- 1456

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 

شماره فراخوان 
)شماره مناقصه(

فهرست بهامبلغ برآورد )ریال(عنوان پروژه

2001000282000169

) 100/الف/1401/46 (

عملیات کنترل و نظارت عالیه پروژه  های بهسازی و آسفالت و تعمیر ابنیه های فنی در راههای استحفاظی شهرستان های جیرفت 

و بلوک و فاریاب و محور جیرفت و بافت
16،176،543،747

براساس دستورالعمل 

تعیین حق الزحمه 

خدمات نظارت سال 

1401

2001000282000170

) 101/الف/1401/46 (

عملیات کنترل و نظارت عالیه پروژه  های  بهسازی و آسفالت و تعمیر ابنیه های فنی در راههای استحفاظی شهرستان های 

جیرفت و فاریاب و قلعه گنج
33،119،463،319

2001000282000171

) 102/الف/1401/46(

عملیات کنترل و نظارت عالیه پروژه  های بهسازی و آسفالت و تعمیر ابنیه های فنی در راههای استحفاظی شهرستان های جیرفت 

و بلوک و منوجان و رودبار و زهکلوت و کهنوج و قلعه گنج
53،585،595،558

2001000282000172

) 103/الف/1401/46(

عملیات کنترل و نظارت عالیه پروژه  های بهسازی و آسفالت و تعمیر ابنیه های فنی در راههای استحفاظی شهرستان های جیرفت 

و بلوک و منوجان و رودبار و زهکلوت و کهنوج و قلعه گنج
59،307،534،132

2001000282000173

) 104/الف/1401/46(
27،539،742،465عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه  های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان  های جیرفت - عنبرآباد

2001000282000174

) 105/الف/1401/46(
45،768،331،657عملیات کنترل و نظارت عالیه و کارگاهی پروژه  های راه روستایی و فرعی حوزه شهرستان  های جیرفت - عنبرآباد

2001000282000175

) 106/الف/1401/46(

عملیات کنترل و نظارت عالیه پروژه  های  بهسازی و آسفالت و تعمیر ابنیه های فنی در راههای استحفاظی شهرستان های 

جیرفت و فاریاب و کهنوج
12،199،778،827

شناسه آگهی : 1470523

وم
ت د

نوب

مرحوم پدرم از سـال های سـخت دهه 20 زیاد می گفتند؛ 
سـال های قحطی و بیماری و سـال های فقر و تنگدسـتی 
مـردم. از روزهایی کـه مردم حتی نان در سـفره نداشـتند 
و هـر روز عزیزانشـان را بـه خاطـر گرسـنگی و بیمـاری از 
دسـت می دادند. همچنیـن از رکـود و تنگنـای مالی دهه 
۳0 کـه رونـق از زمیـن و زمـان رخـت بربسـته بـود، زیاد 
سـخن می گفتنـد. روایت هـای دهـه 40 متفـاوت از قبل 
بود، ایـن دهه از نظـر بازاریـان دهه ای سـخت امـا امیدوار 
کننـده بود. مـردم شـاهد »سـاختن« کشـور بودنـد و هر 
روز زمینـی آباد می شـد و کارگاهی یـا کارخانـه ای آغاز به 
کار می کـرد. دهـه ۵0 نیز اگرچه با ریسـک های سیاسـی 
همراه بود و سرشـار از خطای سیاسـتگذاری اقتصادی بود 
و نشـانه های فروپاشـی را با خـود داشـت اما رفاه مـردم به 
واسـطه افزایش درآمدهـای نفت بـه میزان قابـل توجهی 
افزایـش یافت. بـه دهـه ۶0 رسـیدیم کـه دوران سـختی 
بود اما مردم همبسـتگی و امید زیـادی داشـتند. دهه 70 
شـبیه دهه 40، دهه سـازندگی بود و دهه ۸0 شـبیه دهه 
۵0، دهه ریخت و پاش دالرهای نفتی شـد. دهـه ۹0 برای 
جامعه ایـران دو نیمه متفـاوت داشـت؛ بزرگتریـن امید و 
اعتماد جامعـه در همیـن دهه ایجاد شـد ولـی بزرگترین 
بی اعتمـادی و ناامیـدی هـم در همین دهـه اتفـاق افتاد. 
جامعـه ایـران همـه ایـن سـال های پـر فـراز و نشـیب را 
پشت سـر گذاشـت تا به سـال 1401 رسـید؛ سـالی پر از 
درد و زخـم و اندوه. هر روز این سـال به سـختی گذشـت و 
زمانـه، آن روی بدش را به جامعه ایران نشـان داد. چقدر بد 
اسـت سـالی که همه روزهایش بد باشـد؛ اغلب روزهایش 
نفرت انگیـز باشـد و شـمار روزهـای آلـوده اش از روزهـای 
پاکیزه اش به مراتب بیشـتر باشـد. به نظرم در سال 1401 
مردم ایران خیلی بیشـتر از نسـل های پیشـین خـود رنج 
و عذاب دیدنـد. قبلی ها بیشـتر روایت های رنـج و عذاب را 
می شـنیدند اما جامعه ایران در سـالی که رو به پایان است 
رنج ها را به چشـم دیـد و روایت هـا را هم شـنید. اکنون که 
در روزهـای پایانـی این سـال نحـس قـرار داریم، بـه قول 

کرمانی هـا بایـد گفت: »بـری که برنگـردی«.

جشـن بـزرگ آینـده سـازان جنـوب اسـتان کرمـان 
روز گذشـته با حضور مسـوولین اسـتانی در کهنوج 

برگـزار شـد.
محمدمهـدی فـداکار در آییـن جشـن بـزرگ 
آینده سازان جنوب کرمان که روز گذشته در کهنوج 
برگزار شد عنوان نمود: پهنه معدنی گسـترده ای در 

این منطقه وجـود دارد که بـا راه انـدازی این معادن 
نزدیـک بـه ۶۰۰ نفر مشـغول بـه کار مـی  شـوند. وی 
افزود: این معادن نیروهای متخصص تکنیسـین 
و ماهر نیاز دارد که بایسـتی دانشگاه علمی کاربردی 
و فنـی و حرفـه ای بـه تربیـت نیروهـای مـورد نیـاز 

کمـک کنند.
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شنبه  27   اسفندماه 1401

خبر

اجرای طرح پویش 
همراهان سفر ایمن 

نوروزی در جنوب 
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: پویـش 
همراهـان سـفر ایمـن ویـژه نـوروز 1402 
در 2 نقطه از محورهای شـریانی سـفرهای 

نـوروزی اجـرا می شـود.
مجتبـی محمـودی افـزود: همزمـان بـا 
سراسـر کشـور، پویـش همراهـان سـفر 
ایمـن بـا شـعار »سـفر ایمـن بـا یـاد خـدا 
و همراهـی شـما« از 24 اسـفندماه سـال 
جاری تـا 1۵ فروردیـن 1402 بـا محوریت 
وزارت راه و شهرسـازی و سـازمان راهداری 
و حمـل و نقل جـاده ای کشـور و همچنین 
همکاری سـتاد اقامه نماز در اسـتان کرمان 
در 2 نقطـه از مسـیر سـفرهای نـوروزی به 
ویژه مجتمـع هـای خدماتـی و رفاهی بین 
راهـی در شهرسـتانهای جیرفـت و کهنوج 
در راسـتای تحقـق اهـداف و برنامه هـای 
سـازمان راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای 
و بـا هـدف فرهنگ سـازی، ارتقـاء ایمنـی 
و کاهـش سـوانح رانندگـی اجـرا می شـود.
محمـودی بـا اشـاره بـه تقـارن نـوروز بـا 
ایـام مـاه مبـارک رمضـان بـه برنامه هـای 
فرهنگـی این طـرح اشـاره کـرد و گفت:در 
راسـتای  بکارگیری هنـر در خدمت ایمنی 
برای ایجـاد جاذبه هـای جـاده ای و ترغیب 
مسافران به توقف در مسـیر برای استراحت 
برای رفـع خسـتگی و جلوگیـری از خواب 
آلودگی، ارج نهـادن به ارزش هـای دینی و 
مذهبی در سـفرهای نـوروزی به ویـژه ایام 
ماه مبـارک رمضـان، ارتقاء دانـش عمومی 
جامعـه در خصـوص ایمنـی و فرهنـگ  
رانندگـی ایمن از دیگـر اهداف اجـرای این 

پویش اسـت.
مدیـرکل راهـداری و حمل و نقـل جاده ای 
جنـوب اسـتان کرمـان خاطرنشـان کـرد: 
ایسـتگاه اول پویش همراهان سفر ایمن در 
محل مسـجد صراط جیرفـت ورودی پایانه 
بار و خروجـی جیرفت و در کریـدور جنوب 
به شـرق و شـمال راه اندازی شـده اسـت .

محمـودی از راه انـدازی ایسـتگاه دوم در 
محـور بزرگراهـی خلیـج فـارس و در محل 
مجتمـع خدماتـی رفاهـی خلیـج فـارس 

خبـر داد.
او افزود: با اجـرای برنامه های رصد آسـمان 
بـا حضـور انجمـن نجـوم جیرفـت ،برنامه 
هـای متنـوع فرهنگـی، هنـری، موسـیقی 
محلی، نقاشـی کـودکان و اهداء جوایـز و.... 

در ایـن طـرح برگزار می شـود.
مدیـر کل راهـداری جنـوب کرمـان بـا 
اشـاره به ایـن کـه در مجمـوع 10 مجتمع 
خدماتی رفاهی بین راهی در جنوب اسـتان 
کرمـان بـرای خدمت رسـانی مطلـوب بـه 
مسـافران نوروزی آماده اسـت، یادآور شـد: 
کاربـران جـاده ای، می توانند قبل از سـفر با 
سـامانه 141 از محـل مجتمع هـا در طـول 
مسـیر مورد نظـر مطلـع شـده و سـپس با 
برنامه ریـزی مناسـب نسـبت به سـفر خود 

اقـدام کنند.
او با بیـان اینکه در طول سـفر هر 2 سـاعت 
رانندگـی مسـتلزم 1۵ دقیقـه اسـتراحت 
اسـت از خانواده هـا و مسـافران نـوروزی 
خواسـت شـرایطی را فراهـم کنیـم تـا در 
عید نـوروز امسـال ضمـن انجام سـفرهای 
نـوروزی از بـروز خطـر و رانندگـی خطـر 

آفریـن در جاده هـا جلوگیـری کنیـم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
کرمان:

تامین برق پایدار در 
جیرفت، بم و زاهدان

مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای اسـتان 
کرمـان گفـت: پـروژه خـط انتقـال 400 
کیلوولـت از پسـت جیرفت به پسـت 400 
کیلوولت ارگ بـم به طـول ۹0 کیلومتر که 
از مسـیر صعب العبـور کوه هـای جبالبـارز 

عبـور کـرده، برق دار شـد.
محمدرضـا حبیبـی در خصـوص ضـرورت 
احـداث ایـن پـروژه اظهـار کـرد: بعـد از 
مطالعـات اولیه و بررسـی های الزم توسـط 
دفتر فنـی و بـرآورد بـار در مناطـق جنوب 
و شـرق اسـتان و نیاز این مناطق بـه وجود 
شـبکه پایـدار، لـزوم احـداث خـط انتقـال 
در سـطح ولتـاژ 400 کیلوولـت از کهنـوج 
بـه جیرفـت و سـپس بـه ارگ بم ضـروری 
شـد که پس از تصویـب و موافقت شـرکت 
توانیر عملیـات اجرایی این پـروژه در دو فاز 

در سـال ۹۳ آغـاز شـد.
او گفت: فـاز اول آن یعنی از نیروگاه شـوباد 
کهنـوج بـه پسـت 400 کیلوولـت جیرفت 
بـه طـول ۸۹ کیلومتر انجام شـد و فـاز دوم 
آن کـه از پسـت جیرفت بـه پسـت ارگ بم 
اسـت و به دلیل آنکه از مسـیرهای سـخت 
و صعب العبـور کوه هـای جبالبـارز عبـور 
می کـرد از لحـاظ اجرایی پـروژه ای بسـیار 
سـنگین بود کـه روز گذشـته برق دار شـد.

حبیبـی بیـان کـرد: با بـه مـدار آمـدن این 
خـط، رینـگ 400 کیلوولت جنوب شـرق 
تکمیـل و موجبـات پایـداری و افزایـش 
ضریب اطمینان شـبکه و تامین برق پایدار 
در منطقـه جیرفـت، بـم و زاهـدان فراهـم 

شـد.
مدیرعامـل بـرق منطقـه ای کرمـان از این 
طـرح بـه عنـوان یـک زیرسـاخت مهـم 
بـرای تامیـن بـرق پایـدار صنایـع و معادن 
و همچنین بخش کشـاورزی در سـال های 
آتـی یـاد کـرد و گفـت: ارزش ایـن پـروژه 
در حـال حاضـر نزدیـک بـه ۹00 میلیـارد 

تومـان اسـت.

امام جمعه کرمان: 

فصلی جدید از روابط بین الملل 
بر روی ما گشوده شد

نماینده ولـی فقیه و امـام جمعه کرمان گفـت: فصلی جدیـد از روابط 
بین الملل به روی ما گشـوده شـده که همسـایگان را در کنار مـا و در 

جبهه مقابـل اسـتکبار جهانی قـرار می دهد.
حجت االسالم و المسلمین حسن علیدادی سـلیمانی در خطبه های 
این هفته نمازجمعه کرمان افـزود: در این خصوص نشـانه های خوب 
همکاری و همراهی همسـایگان را بـا ایران می بینیـم و امیدواریم این 

همراهی به متحد شـدن جامعه مسـلمانان منتهی شود.
او عنوان کـرد: وضعیت رژیم جعلی صهیونیسـتی با وجـود اختالفات 
داخلی، آمـدن مردم بـه خیابان هـا و برخورد همـراه با خشـونت آنان 
به وخامـت رفته اسـت و در ایـن شـرایط در جبهه مقاومت انسـجام و 

تولیـد قـدرت را می بینید.
حجت االسـالم علیدادی سـلیمانی اظهارداشـت: وضعیـت جبهـه 
مقاومـت عالمـت خوشـحال کننـده و امیدبخـش دارد،در حالی که 

جبهـه دشـمن هـر روز سسـت تر و مایوس تـر می شـود.
او در ادامـه با اشـاره به توانمنـدی جبهه امنیتـی و انتظامی جمهوری 
اسـالمی گفت: حضور سـربازان گمنـام و اقتـدار نیـروی انتظامی در 
دسـتگیری عوامل مسـمومیت دانش آمـوزان از دیگر دسـتاوردهای 

کشـور است.
حجت االسالم علیدادی سـلیمانی تاکیدکرد: امیدوارم در سال آینده 
نظـام جمهوری اسـالمی اقتـدار بیشـتری در میـدان عمل بـه ظهور 
برسـاند و بخشـی از فشـارهای اقتصـادی بر مـردم و طبقـات محروم 

برداشـته شود.
نماینده ولی فقیه در اسـتان کرمان با اشـاره به روز ملی شـدن صنعت 
نفت گفـت: در ایـن روز پیوندی بین تمـام جناح های سیاسـی پیش 
آمد و دل هایی که برای ایـران می تپید، صدای واحدی را شـکل دادند 

و موفق به ملـی کردن صنعت نفت شـدند.
او تصریح کـرد: آغاز دو بهـار را در پیش داریم که یکی مبدا و آغاز سـال 
جدید و تحـول در طبیعـت و دیگری آغـاز ماه ضیافت الهی اسـت که 

هرکدام فرصت هایـی را برای ما مهیـا می کند.
حجـت االسـالم علیدادی سـلیمانی افـزود: تحـول در بهـار طبیعت 
فرصتی برای رسـم نیک خانه تکانی اسـت زیرا ایرانی ها در ایـام نوروز 

به نظافـت اهمیـت می دهنـد که عملی پسـندیده اسـت.
او یادآورشـد: دومین بهار، بهـار قرآن، دل هـا و تمکیـن در برابر خالق 
اسـت؛ رمضان، ماه ضیافت خدا، فرصتـی برای مقابله با گنـاه و مبارزه 

با هـوا و هوس دنیوی اسـت.

رشد 23 درصدی پروازهای 
فرودگاه بین المللی کرمان

مدیرکل فرودگاه های اسـتان کرمـان از رشـد 2۳ درصـدی پروازها و 
۳۶ درصدی تعداد مسـافر فرودگاه بین المللی کرمان در سـال جاری 
خبر داد و گفـت: تعداد مسـافران از ۵۸4 هـزار و207 نفـر در 11ماهه 
سـال 1400به 7۹۶هزار و 7۶۵مسـافر در سـال 1401رسـیده است.

علی جزینی زاده با اشـاره به ضرورت افزایش غنای فرهنگی،تبلیغی و 
ترویجی در فرودگاه های اسـتان به ویـژه فـرودگاه بین المللی کرمان، 
اظهارداشـت: امسـال اسـتقرار دو سـفره هفـت سـین ویـژه در پایانه 
ورودی و خروجی پروازهای داخلی همچنین حضور دو گروه سـرود و 
همخوانی تواشـیح بین المللی بـرای ایام حلول سـال نو و مـاه مبارک 

در نظر گرفته شـده اسـت.
او از ارائه تسـهیالت ویژه بـا رویکرد انعـکاس اطالعات کامـل، جذاب 
و نوین اماکن تاریخی، گردشـگری و غیره بـرای اولین بـار در فرودگاه 
بین المللی کرمان خبـرداد و تصریح کرد: با اسـتقرار بخش خصوصی 
که اپلیکیشـنی موسـوم به دفتر تلفن 11۸با محوریت اطالعات کلی 
اسـتان به ویژه اطالعـات مورد نیـاز طراحی کـرده و به صـورت کاماًل 
مجازی و زنده تمامی اطالعات شـهری، استانی، گردشـگری و غیره را 

به صورت خودکار بـه مخاطبان و مسـافران ارائـه می کند.
مدیرکل فرودگاه های اسـتان کرمان گفت: فرودگاه های استان کرمان 
آمادگی اختصـاص فضا برای اسـتقرار میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی و شـهرداری کرمان بـرای ارائـه اطالعات مـورد نیاز به 

مسـافران نوروزی در سـالن پایانه داخلی را دارد.
او اشاره کرد:اطالعات مورد نیاز مسافران و گردشگران شامل اطالعات 
گردشـگری،جاذبه ها،اقامتگاه ها و نقاط توریسـتی و تاریخی استان از 
جمله راهنمای مزار سـردار دل ها در بخـش نوروزی پورتـال اداره کل 

در دسـترس عموم قرار گرفته اسـت.
جزینی زاده گفت: بهسازی و سـاماندهی رفوژ میانی و جداول طرفین 
بلوار ورودی مجموعه معادل 2 هزار متر بـا اعتباری بالغ بر 17 میلیارد 
ریـال از محل اعتبـارات شـرکت فرودگاه ها و ناوبـری هوایی ایـران در 

حال انجام اسـت.
مدیـرکل فرودگاه های اسـتان کرمان با اشـاره بـه برقـراری پروازهای 
فوق العـاده در ایـام نوروز امسـال بیان کـرد: پذیرایـی از مسـافران در 
زمان افطار با چای،شـیرینی،خرما و اسـتفاده از آیین های ایرانی عمو 
نوروز به همـراه برگزاری مراسـم های شـاد و مفرح با تحویـل هدیه به 

کـودکان نیز پیش بینی شـده اسـت.
جزینـی زاده بـا اشـاره بـه رشـد پـرواز و مسـافر در 11ماهـه سـال 
1401نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته، افزود: تعداد پروازهای 
فرودگاه بین المللی کرمان از 4هـزار و  10۳ پرواز با رشـد 2۳درصدی 

بـه ۵هـزار و ۳1پرواز رسـیده اسـت.

خبر مسئوالن حوزه گردشگری قصد دارند با برنامه ریزی در شهرهای ورودی مسافران را به عمق استان  بکشانند

 امید گردشگری کرمان به نوروز
مشاور امور گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان: به جای اینکه مسافران به سمت سایر استان ها گسیل شوند، 

باید ماندگاریشان در استان کرمان افزایش پیدا کند
گزارش

بازار
 جاذبه های گردشـگری متنـوع و فراوان اسـتان کرمان 
در صـورت معرفـی به موقـع و صحیـح می توانـد منجر 
به افزایـش مانـدگاری مسـافران نـوروزی در ایـن دیار 

تاریخی شـود.
 از گردشـگری بـه عنـوان یکـی از متنـوع تریـن و 
درآمدزاتریـن صنعت هـای بـزرگ دنیا یاد می شـود که 
تاثیربسزایی در اشـتغال و رونق اقتصادی دارد. بسیاری 
از کسـانی که قصد سـفر دارنـد، عیـد نـوروز را فرصتی 
مغتنم برای ایـن اقدام می دانند. اینجاسـت کـه رقابتی 
شـیرین بین اسـتان های کشـور برای جذب گردشـگر 

شـکل می گیـرد.
اسـتان کرمان با توجه بـه ظرفیت های گردشـگری که 
دارد و آب و هـوای مطبـوع در روزهای بهـاری به عنوان 
مقصـد اصلی بسـیاری از گردشـگران انتخاب می شـود 
اما در ایـن بین بسـیاری از مسـافران هم که قصد سـفر 
به اسـتان های جنوبی را دارنـد فقط از کرمـان به عنوان 
یک مسـیر گذری اسـتفاده کرده و زمان ماندگاری آنها 
در این اسـتان شـاید فقـط یک شـب و برای اسـتراحت 

. شد با
اینگونـه می شـود کـه بسـیاری از گردشـگران بـدون 
شـناخت از ظرفیت هـای شـگفت انگیـز گردشـگری 
کرمـان ایـن دیـار تاریخـی و کهـن را تـرک کـرده و 
نمی داننـد چـه جاذبه هایـی را از دسـت می دهنـد. 
اینجاسـت که ضعف معرفی نشـدن کامل ظرفیت های 
گردشـگری کرمـان بیـش از پیـش بـه چشـم می آید.
اما مسـئوالن اسـتان کرمان می گوینـد، بـرای افزایش 
ماندگاری مسـافران گـذری در این اسـتان برنامه ریزی 
کرده اند و قرار اسـت در شهرسـتان های ورودی اسـتان 
ماننـد »انـار« و »رفسـنجان« بـا ارائـه برنامه هـا و بهره 
گیـری از ظرفیت تبلیغـات دیجیتال، گردشـگران را به 
عمق اسـتان فـرا بخوانند تـا از ایـن طریق چنـد روزی 

بیشـتر میزبان مسـافران نوروزی باشـند.

برنامه ریزی برای افزایش ماندگاری 
مسافران در کرمان

مشـاور امـور گردشـگری اداره کل میـراث فرهنگـی 
اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: معرفـی جاذبـه هـای 
گردشـگری اسـتان از جملـه وظایـف ذاتـی اداره کل 
میـراث فرهنگـی اسـت. بایـد تـالش کنیـم بـه جـای 
اینکه مسـافران به سـمت سـایر استان ها گسـل شوند، 
ماندگاریشـان در اسـتان کرمـان افزایـش پیـدا کنـد.
محمدحسـین تجلی ادامه داد: باید در »انـار« به عنوان 
یکی از شهرسـتان های ورودی اسـتان امکانـات معرفی 
جاذبه هـای کرمـان را متمرکز کنیـم. در ایـن زمینه دو 
اقدام انجام شـده اسـت؛ یک اقدام در اختیار قـرار دادن 

بروشورها و نقشـه های اسـتانی اسـت برای این منظور 
راهنمایانی که اشـراف کامل به جاذبه های گردشـگری 
اسـتان کرمان دارند، مسـافران را راهنمایـی می کنند.

امسـال تبلیغـات دیجیتالـی در ورودی اسـتان انجـام 
می شـود کـه از طریـق کـد »کـی. یـو. آر« و ارائـه 

کتاب هـای دیجیتـال اسـت
وی گفت: عالوه بـر این امسـال تبلیغـات دیجیتالی در 
ورودی اسـتان انجـام می شـود کـه از طریق کـد »کی. 
یـو. آر« و ارائـه کتاب هـای دیجیتـال اسـت. بـه محض 
اینکـه مسـافران وارد اسـتان کرمـان مـی شـوند، پیام 
خوشـامدگویی بـرای آنها ارسـال می شـود و آنهـا را به 

بازدیـد از جاذبه هـای گردشـگری دعـوت می کنیـم.
تجلی گفت: مسـافران با دریافت پیام خـوش آمدگویی 
می تواننـد از طریـق ابتدایی تریـن تلفن هـای همـراه 
اطالعـات دیجیتـال را دریافـت کننـد و از فیلم هـا و 
عکس هایـی کـه در داخـل کتـاب دیجیتـال اسـت، 

اسـتفاده کننـد.
مشاور امور گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی استان 
کرمان اظهار کـرد: شهرسـتان انار ظرفیت هـای خوبی 
در زمینه گردشـگری دارد کـه می توان به گردشـگری 
کشـاورزی، تاریخـی و فرهنگـی اشـاره کـرد. بـا توجه 
بـه اینکـه انـار جـزو شهرسـتان های ورودی اسـتان 
کرمـان اسـت سـرمایه گـذاری در زمینـه مجتمع های 
گردشـگری و سـایر خدمـات جـاده ای می توانـد مفید 

باشـد.
تجلـی ابـراز امیـدواری کـرد کـه در سـال آینـده بـا 
همـکاری فرماندار انـار کارهـای خوبـی در ایـن زمینه 

انجـام شـود.
او همچنیـن گفـت: رفسـنجان از شهرسـتان های 
فعـال اسـتان کرمـان در زمینه گردشـگری اسـت. این 
شهرسـتان بـه دلیـل قابلیت هایـی کـه کـه از لحـاظ 
طبیعی، تاریخـی و فرهنگـی دارد، می توانـد ماندگاری 
مسـافران در سـطح اسـتان کرمان طی نوروز تـا دو الی 

سـه شـب را افزایـش دهد.
تجلی اظهـار کرد: عـالوه بر عمارت بسـیار زیبـای حاج 
آقا علـی، دره راگه به عنـوان یکـی از جاذبه های طبیعی 
این منطقه شـناخته می شـود و امـروزه تمامی طبیعت 
گردانـی که در سـطح کشـور بـه صـورت حرفـه ای کار 
می کننـد ایـن دره را به عنـوان یکـی از مقاصدشـان در 

نظر مـی گیرند.
او با اشـاره به قابلیت های گردشـگری و سـوغات متنوع 
رفسـنجان افزود: این شهرسـتان مـردم مهمـان نوازی 
دارد و تعـداد راهنمایـان گردشـگری آن بسـیار زیـاد 
اسـت. مجمـوع ایـن مسـائل نویـد آن را می دهـد کـه 
اکثر مهمانان نوروزی که از شـمال اسـتان کرمـان وارد 
اسـتان می شـوند در شـهر رفسـنجان حداقل دو شـب 

اسـکان داشـته باشند.

راه اندازی تور معدن
فرمانـدار رفسـنجان  بـا اشـاره بـه آمادگـی پارک های 
رفسـنجان برای اسـکان مسـافران نوروزی اظهـار کرد: 

هتل هـا و مهمـان سـرا هـم آمادگـی الزم را دارند.
حسـین رضایی ادامه داد: راهنمای رفسـنجان در قالب 
هزار نسـخه کاتالـوگ چـاپ و در اختیار مسـافران قرار 
می گیـرد. رفسـنجان دارای ۳00 اثر تاریخی اسـت که 

از ایـن تعـداد 70 اثر ثبت ملی شـده اسـت.
او بـا اشـاره بـه وجـود 1۵ اثـر میـراث ناملمـوس در 
رفسـنجان افـزود: نمایشـگاه دائمـی صنایع دسـتی در 
خانـه تاریخی حـاج آقا علـی رفسـنجان برپا می شـود.
رضایی از برنامه ریـزی جامع برای میزبانی از مسـافران 
خبـر داد و عنـوان کـرد: از 2۵ اسـفند شهرسـتان 
رفسـنجان آماده پذیرایـی و اسـکان مسـافران نوروزی 

اسـت.
او گفت: امسـال در برنامـه ای جدید تور معـدن را برای 
اولیـن در رفسـنجان راه انـدازی خواهیم کـرد. مجتمع 
مـس سرچشـمه بـه عنـوان یکـی از بزرگتریـن معادن 
روبـاز دنیـا یکـی از ظرفیت هـا در ایـن زمینـه اسـت و 
گردشـگران می تواننـد از زیبایی هـای این معـدن بهره 

الزم را ببرنـد.

هدایت مسافران گذری به عمق استان کرمان
فرماندار انـار در گفتگو با بازار با اشـاره بـه اینکه ورودی 
اصلـی اسـتان کرمـان، شهرسـتان انـار اسـت کـه 2۳ 
اسـتان را از شمال و شـمال غرب برای سـفر به جنوب و 
جنوب شـرق کشـور پوشـش می دهد، اظهار کرد: زمان 
اوج سـفر به مناطق جنوبی و جنوب شرق کشـور از 10 

اسـفند آغاز می شـود.
محسـن صالحـی بـا اشـاره بـه تشـکیل 10 کمیتـه 

تسـهیالت نـوروزی افـزود: در نظـر داریـم بـا توزیـع 
بروشـورها و انجـام تبلیغـات دیجیتـال بیـن خیـل 
عظیـم مسـافران نـوروزی کـه گـذری از انـار عبـور 
می کننـد و قصـد سـفر بـه بندرعبـاس و مینـاب را 
دارنـد آن ها را بـه عمق اسـتان کرمـان جـذب کنیم. 
در واقـع قصـد داریم مسـیر مسـافران بعـد از انـار به 
سـمت رفسـنجان و کرمـان سـوق دهیـم و سـپس 
از سـمت جیرفـت و کهنـوج رهسـپار بندرعبـاس 
شـوند. البتـه بـرای تحقـق ایـن هـدف نیـاز اسـت 
میـراث فرهنگـی تـالش بیشـتری در زمینـه معرفی 

جاذبه هـای فرهنگـی انجـام دهـد.
هـر سـال مسـافران صرفـا بـرای یک شـب اسـتراحت 
در انـار اقامـت می کردنـد و سـپس راهـی بندرعبـاس 
می شـدند و عمال اسـتان کرمان نادیده گرفته می شـد؛ 
امیدواریـم با این اقدامـات حضور مسـافران و ماندگاری 

آنهـا در عمق اسـتان کرمـان افزایـش یابد
او گفـت: هـر سـال مسـافران صرفـا بـرای یـک شـب 
اسـتراحت در انـار اقامـت می کردنـد و سـپس راهـی 
بندرعبـاس می شـدند و عمـال اسـتان کرمـان نادیـده 
گرفتـه می شـد؛ امیدواریـم بـا ایـن اقدامـات حضـور 
مسـافران و مانـدگاری آنهـا در عمـق اسـتان کرمـان 

افزایـش یابـد.
امـا مسـاله ای نبایـد از آن غافـل شـد، ایـن اسـت کـه 
مسـافران اغلب از پیش برنامه های سـفر و اسـکان خود 
را تعیین کـرده اند و در دقایق آخر به سـختی می شـود 
نظـر کسـی کـه در اسـتانی دیگـر بـرای مـدت زمانـی 
معیـن مکانی را بـرای اسـکان رزرو کـرده اسـت، تغییر 
داد. شـاید بهتر باشـد برنامه ریـزی به گونـه ای صورت 
گیرد کـه ظرفیت هـای کرمان پیـش از تصمیـم گیری 

و عزیمـت مسـافران انجام شـود.

سنا
: ای

س
عک

کاغذ استان

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی بـا توجـه بـه 
وضعیـت افزایـش قیمت هـا گفـت: روند تـورم با 
سـرعت باال مـی رود و به گونه ای اسـت کـه قدرت 
خرید عمال کاهـش یافته به همیـن دلیل مجلس 
و دولـت بایـد بـر تـورم غلبـه کننـد. محمدباقـر 
قالیباف در حاشـیه بازدیـد از کارخانه فـوالد زرند 
ایرانیـان در شهرسـتان زرند در جمـع خبرنگاران 
افزود: نیروهـای پیمانکاری و رسـمی این کارخانه 
از حقـوق خـود گالیه منـدی داشـتند و بـه آنـان 

حـق می دهیـم.
او اظهار داشـت: هر چند حقوق نسـبت به 2 سال 
قبل افزایـش یافته  اسـت اما قـدرت خرید کاهش 
یافته و ایـن موضوع کارگران کل کشـور در صنایع 
مختلف اسـت. قالیباف تاکیـد کرد: حتمـا باید به 
گونـه ای عمل کنیـم کـه کارگـران حداقـل پا به 
پـای تـورم  بتواننـد زندگی کننـد و قـدرت خرید 
آنان باال بـرود. او بیان کـرد: در محیـط کاری زرند 
که سـختی کار و آلودگی محیطی وجود دارد باید 
حقوق بهتـر دیده شـود. رئیـس مجلس شـورای 
اسـالمی در ادامه با اشـاره به وضعیـت تولید فوالد 
در کشـور و افق های پیـش رو گفـت: بخش فوالد 
از صنایع مهم، پیشـرفته و صادراتی کشـور اسـت 
که سـاالنه بیش از ۳0 میلیـون تن تولیـد داریم و 
در حال بررسـی و برنامه ریزی بـرای تولید باالتر از 

مرز ۵0 میلیـون تن در آینده هسـتیم.
او افزود: اسـتفاده از معادن و جلوگیری از صادرات 
مواد خـام در اولویت هـای برنامه مجلـس و دولت 

قرار دارد.
قالیبـاف در ادامه تاکید کـرد: به نظر می رسـد در 
مکان یابی، نحوه اسـتقرار فوالدهـا، زنجیره تولید 
و ارزش افـزوده آنهـا در ادامـه بحـث تولیـد بایـد 

تجدیدنظـری جدی داشـته باشـیم.
او افـزود: تولیـد فـوالد در برنامـه پنج سـاله هفتم 
و در سیاسـت گـذاری درازمـدت بـه عنـوان یک 
مجموعه پیشـران در اولویـت قرار دارد کـه باید به 

آن توجـه کنیم.
قالیباف گفـت: یکـی از فرصت های بزرگ کشـور 
و مهمتر از گاز و نفـت، حوزه معادن اسـت که باید 

به نحو مناسـب به آن توجه شـود.

47 طــرح تعاونــی در اســتان کرمــان 
همزمــان با سراســر کشــور روز پنجشــنبه 
توســط محمــد مخبــر معــاون اول رییــس 
ــه  ــس ب ــو کنفران ــق ویدئ ــور از طری جمه
بهــره بــرداری رســید. آییــن بهره بــرداری 
از ۸۸۸ طــرح تعاونــی بــه صــورت 
همزمــان در ۳1 اســتان کشــور بعدازظهــر 

ــد. ــزار ش ــروز برگ ام
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
اســتان کرمــان در ایــن آییــن گفــت: 
طــرح تعاونــی کــه در ایــن اســتان افتتــاح 
شــد مربــوط بــه تعاونــی مســکن کارکنان 

ــود. ــران ب ــهید چم ــکده ش دانش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاح ب ــی مصب مجتب
طرح هــای بهــره بــرداری شــده در 
حوزه هــای مختلــف هســتند افــزود: 
تعــداد اعضــای 47 طــرح تعاونــی در 
ــت و  ــر اس ــزارو 214 نف ــک ه ــان ی کرم
ــز  ــغلی نی ــت ش ــزار و 127 فرص ــک ه ی
ــاد  ــا ایج ــن طرح ه ــرداری از ای ــره ب ــا به ب

ــود. ــی ش م

او اظهــار داشــت: میــزان ســرمایه گــذاری 
در طــرح هــای افتتــاح شــده اســتان 
کرمــان حــدود 700 میلیــارد تومــان 
ــه اعضــای  ــرمایه اولی ــزو س ــه ج اســت ک

ایــن تعاونی هاســت.
ــح کــرد: در حــوزه مســکن  ــاح تصری مصب
ــا 2۵۵ عضــو  ــی مســکن ب نیــز پنــج تعاون
ــه  ــد ک ــور دارن ــا حض ــاح طرح ه در افتت
طــرح تعاونــی مســکن کارکنان دانشــکده 
ــه  ــا ۵۳ واحــد ب شــهید چمــران کرمــان ب
ــای مســکن  ــایر طــرح ه ــی از س نمایندگ

ــرداری رســید. ــه بهــره ب اســتان ب

ــد  ــتان زرن ــت: شهرس ــد گف ــدار زرن فرمان
بــا کســری 40 درصــدی آب روبــرو اســت 
لــذا درخواســت تســریع تامیــن آب پایدار 
از خلیــج فــارس در بخــش آشــامیدنی 
و کشــاورزی بــرای ایــن شهرســتان 
را داریــم. ســیدرضا حســینی نــژاد در 
شــورای اداری شهرســتان زرنــد بــا حضور 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی اظهــار 
کــرد: شهرســتان زرنــد 12 هــزار رزمنــده 
ــه  ــت ب ــدس دارد و خدم ــاع مق دوران دف

ــژه باشــد. ــد وی ــن خطــه بای ــردم ای م
فرمانــدار زرنــد بیــان کــرد: در شــهر زرنــد 
ســال ســختی را بــا تنــش آبی پشــت ســر 
ــد تنهــا شــهر دارای تنش  گذاشــتیم و زرن
ــود. کشــاورزان از  آبی در اســتان کرمــان ب
ــذا  ــد آب بکشــند ل ــری بای عمــق ۳20 مت

مصــرف بــرق بــرای پمپــاژ آب باالســت.
او دربــاره وضعیــت زغالســنگ نیــز گفــت: 
زغالســنگ می توانــد اشــتغال زیــادی 
ــت سیاســت های  ــه عل ــا ب ــد ام ایجــاد کن
نادرســت وزارتخانه هــای کار و صمــت 

ایــن صنعــت دچــار مشــکل شــده و 
امــروزه بــه یکــی از معضــالت اســتان 

ــت. ــده اس ــل ش ــان تبدی کرم
حســینی نــژاد از 1۵ درصــد حقــوق 
ــان آورد و  ــه می ــخن ب ــادن س ــی مع دولت
اظهــار کــرد: معادن زیــادی در شهرســتان 
ــا زیرســاخت الزم در  ــد وجــود دارد ام زرن
ــه در شهرســتان ایجــاد نشــده  ــن زمین ای
اســت و درخواســت بازگشــت 1۵ درصــد 

ــم. ــادن را داری ــی مع ــوق دولت حق
او در پایــان از درخواســت دانشــجویان 
بــرای اســتقالل و انفــکاک دانشــگاه زرنــد 
ــت. ــخن گف ــر س ــهید باهن ــگاه ش از دانش

قالیباف:

 مجلس و دولت باید بر تورم غلبه کنند
در قالب طرح سراسری با حضور ویدئو کنفرانسی مخبر

47 طرح تعاونی در کرمان 
بهره برداری شد

فرماندار زرند از رئیس خانه ملت درخواست کرد

تسریع تامین آب پایدار از خلیج فارس 
برای شرب و کشاورزی زرندی ها

تصویب ایجاد فرمانداری جازموریان در جنوب کرمان؛ 

استاندار: اشتغال معادن را دریابیم
اسـتاندار کرمان ضمن اعالم تصویب ایجـاد فرمانداری 
جازموریان و تشـکیل شهرسـتانی جدید در جنوب این 
اسـتان به تنوع معدنی ایـن مناطق نیـز اشـاره و تاکید 
کـرد کـه ظرفیـت فرصت هـای شـغلی بخـش معـدن 

جنـوب اسـتان را باید بـه فعلیت تبدیـل کرد.
مردادمـاه امسـال آیت اهلل رئیسـی در سـفر اسـتانی به 
کرمـان اعـالم کـرد کـه شهرسـتان شـدن جازموریان 
در وزارت کشـور مطـرح اسـت و در دولـت در دسـت 

پیگیـری قـرار دارد.
محمدمهـدی فـداکار اسـتاندار کرمـان می گویـد کـه 
تصویـب فرمانـداری جازموریـان کـه همـان تاسـیس 

شهرسـتان جدیـد اسـت بـه انجام رسـیده اسـت.
بخـش جازموریان اینـک ذیل شهرسـتان رودبارجنوب 

در جنوب اسـتان کرمان قـرار دارد.
اسـتاندار کرمان روز پنجشـنبه در همایشـی بـا عنوان 
جشـن بزرگ آینده سـازان جنـوب کرمـان با اشـاره به 
تصویب ایجـاد فرمانـداری جازموریان ادامـه داد: ایجاد 
فرمانـداری جازموریـان شـرایط را بـرای خدمتگـزاری 

بیشـتر فراهـم می کنـد.
فـداکار همچنین با اشـاره بـه مشـکالت و ظرفیت های 

جنـوب اسـتان گفـت: پهنه هـای معدنـی در جنـوب 
استان از شـمال اسـتان بیشتر اسـت و شـرایط را برای 
اشـتغالزایی در تمام مناطق مختلـف آن ایجاد می کند.
بـه گفتـه او پهنـه معدنـی گسـترده ای در ایـن منطقه 
وجـود دارد که بـا راه اندازی این معادن اشـتغال بسـیار 

مناسـبی ایجـاد می شـود.
فـداکار افـزود: ایـن معـادن نیروهـای متخصـص و 
تکنسـین ماهر نیاز دارد که دانشـگاه علمـی- کاربردی 
و نیز فنـی و حرفـه ای بـه تربیـت نیروهـای مـورد نیاز 

بایـد کمـک کنند.
نماینــده پنــج شهرســتان جنوبــی کرمــان در مجلــس 
شــورای اســالمی هــم در ایــن آیین گفــت: زیرســاخت 
ــا  ــت و ب ــان اس ــتان کرم ــوب اس ــی در جن ــاز اساس نی
وجود فعــال شــدن معــادن شــاهد تغییــرات و توســعه 

ــود. ــم ب خواهی
در  مـس  پهنه هـای  افـزود:  للهی  شـکرا منصـور 
جنوب اسـتان بزودی به بخش خصوصـی واگذار خواهد 
شـد و بـا توجـه بـه ظرفیت هـای معدنـی و کشـاورزی 

زمینـه توسـعه در ایـن منطقـه وجـود دارد.
شـکرالهی همچنین بـا اعالم خبـر راه اندازی دانشـکده 

پرسـتاری در جنوب کرمـان داد و افزود: این دانشـکده 
در رشـته های پرسـتاری، بیولـوژی داخلی و بهداشـت 
عمومـی اردیبهشـت سـال آینـده دانشـجو می پذیـرد. 
او اضافـه کـرد: سـال آینـده جازموریـان هـم دارای 

فرمانـداری می شـود.
ــم در  ــان ه ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــان 410  ــتان کرم ــال در اس ــت: امس ــن گف ــن آیی ای
ــا  ــاح کالس ه ــاح شــد کــه 10 درصــد افتت کالس افتت
ــزود:  ــی اف ــا رضای ــود. رض ــامل می ش ــور را ش در کش
اســتاندار کرمــان بیشــترین میــزان تخصیــص 
ــوزش  ــه آم ــتگاه ها ب ــر دس ــان دیگ ــارات را در می اعتب
و پــرورش داده  اســت. او از تاییــد چــارت اداره آمــوزش 
ــن اداره  ــزود: ای ــر داد و اف ــان خب ــرورش جازموری و پ
بــزودی افتتــاح و از رودبــار جنــوب مســتقل می شــود. 
امــام جمعــه کهنــوج نیــز در ایــن آییــن گفــت: جنوب 
کرمــان سرشــار از اســتعداد اســت امــا شــرایط و 
ــدازه  ــه ان ــتعدادها ب ــن اس ــد ای ــرای رش ــتر الزم ب بس
ــزود:  ــو اف ــالم نجن ــت االس ــدارد. حج ــود ن ــی وج کاف
ــتان های  ــا شهرس ــه ب ــل مقایس ــود قاب ــات موج امکان
ــن  ــل شــرکت ســنگ آه ــوردار نیســت. مدیرعام برخ

ــه  ــا توج ــت: ب ــن گف ــن آیی ــم در ای ــن ه ــر زمی گه
بــه اکتشــافات جدیــدی کــه در منطقــه جنــوب 
کرمــان صــورت گرفتــه ایــن منطقــه بــه زون صنعتــی 
همچــون ســیرجان تبدیــل خواهــد شــد. محمــد فالح 
افــزود: حمایــت از دانــش آمــوزان و اســتعدادهای 
نهفتــه در ایــن منطقــه بــا ایــن هــدف بــود کــه تعــداد 
تحصیلکــردگان و راه یافتــگان بــه دانشــگاه ها افزایــش 
ــوزه  ــه در ح ــغلی ک ــای ش ــد از فرصت ه ــد و بتوانن یاب
ــد. ــتفاده کنن ــود اس ــاد می ش ــدن ایج ــت و مع صنع

او اضافـه کـرد: در جنـوب کرمان در تابسـتان گذشـته 
شـاهد افزایـش 72 درصدی قبولـی در کنکـور بوده ایم 
کـه عـالوه بـر شـرکت گهـر زمیـن، خیـران و مدیران 
آمـوزش و پـرورش نیـز در کسـب ایـن موفقیت هـا 

کمـک کردنـد.
فالح ادامه داد: قبولی ۵۸ نفر در رشـته پزشـکی در این 

شهرسـتان ها کار بزرگی است.
در این آییـن تفاهـم نامـه ای بـرای همـکاری دوجانبه 
میـان شـرکت گهـر زمیـن و آمـوزش و پـرورش در 
انجـام هرچـه بهتـر ماموریت هـای سـازمانی هـم بـه 

امضـا رسـید.
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قیمت دالر به چه 
سطحی برمی گردد؟

قیمـت دالر کـه در اسـفندماه پرنوسـان 
ظاهر شـده حـاال بـه مـرز 47 هـزار تومان 
بازگشـته اسـت. چـه سرنوشـتی در انتظار 

بـازار ارز اسـت؟
پس از تمـام فـراز و فرودهای قیمـت دالر و 
عقب نشـینی ۳0 درصـدی نـرخ ایـن ارز از 
سـقف ۶0هزار تومانی، تکذیـب خبر تبادل 
زندانـی میـان ایـران و آمریـکا سـبب شـد 
تـا بـار دیگـر اسـکناس آمریکایـی رونـدی 
صعـودی در پیش بگیـرد. هر چند سـرعت 
افزایـش قیمـت در بـازار ارز مانند گذشـته 
نیسـت امـا در سـه روز گذشـته 12 درصد 
افزایـش ارتفـاع داده و مجددا بـه کانال 47 

هـزار تومانی بازگشـته اسـت.
در ایـن میـان زمزمه هایـی از عادی سـازی 
روابـط ایـران و بحرین بـه گوش می رسـد. 
امـروز »اسـپوتنیک« به نقـل از ایـن منابع 
کـه بـه نامشـان اشـاره نکـرده، اعـالم کرد: 
رایزنی هایـی کـه تاکنـون بیـن دو کشـور 
ایـران و بحریـن در حـال انجام بوده اسـت، 
در سـطح دو جانبـه و بـدون میانجی گـری 
پیش بینـی  و  بـوده  دیگـر  طرف هـای 
می شـود در صـورت توافـق بـر سـر همـه 
موضوعـات مـورد اختـالف، نتایـج بـزودی 
اعـالم شـود. "ممـدوح الصالـح" نماینـده 
مجلس بحریـن در گفت وگو با اسـپوتنیک 
پاسـخی بـه پرسـش ایـن خبرگـزاری در 
خصـوص ایـن کـه رایزنی هـای تهـران و 
منامه بـه کجا رسـیده و نیز ماهیـت کمیته 
چه بـود، نداد امـا گفت: می توانـم بگویم که 
تالش هـای خوبـی بـرای بازگشـت روابـط 
وجـود دارد، بـزودی ایـن مسـئله نتایـج 

مثبتـی بـه همـراه خواهد داشـت.
اظهـارات نماینـده بحرینـی درحالـی بیان 
می شود که ناصر کنعانی سـخنگوی وزارت 
امـور خارجـه جمهوری اسـالمی ایـران نیز 
روز دوشـنبه در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره 
تاثیـر توافـق صـورت گرفتـه بیـن ایـران و 
عربسـتان بر روابط تهران و منامـه گفت: از 
سـرگیری روابط سیاسـی ایران و عربستان 
سـعودی نشـان دهنده موثر بـودن و موفق 
بـودن راهـکار دیپلماتیـک برای رفع سـوء 
تفاهم هـا و گام گذاشـتن در مسـیر جدیـد 
برای توسـعه مناسـبات بـر مبنـای منافع و 

مصالح مشـترک اسـت.

پیوند 220 هزار مسکن 
مهر به نهضت ملی

حـدود 220 هـزار واحـد مسـکن مهـر از 
دوره هـای قبـل باقـی مانـده کـه دولـت 
سـیزدهم در قالـب طـرح نهضـت ملـی 
مسکن در حال تکمیل آنهاسـت و 2۵ هزار 

واحـد آن تکمیـل شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، آن طـور که مسـئوالن 
می گوینـد در حـال حاضـر حـدود 220 
هزار واحـد مسـکن مهـر از دوره هـای قبل 
باقی مانده کـه بخش قابـل توجهـی از آنها 
در شـهرهای پردیـس، پرنـد و هشـتگرد 
هسـتند و در زمـان تحویـل بـه دولـت 
سـیزدهم عمدتا در مراحل 10 تا 70 درصد 
پیشـرفت فیزیکی قرار داشـتند. متقاضیان 
ایـن واحدهـا بعضـا ارقامـی بیـن 40 تا ۵0 
میلیون تومـان آورده واریز کـرده بودند که 
12 سـال قبل مبالغ قابل توجهی محسوب 
می شـد. اما به هـر دلیـل پروژه ها بـه اتمام 
نرسـیده و در حـال حاضـر بایـد بـرای آنها 

فکری شـود.
دسـتیار ویژه وزیـر راه و شهرسـازی در این 
خصوص بیـان کـرد: طـرح مسـکن مهر به 
عنوان تعهد دولت جمهوری اسـالمی ایران 
بایـد تکمیـل شـود. روح اهلل اکبـری در این 
زمینه گفت: مـا در حال اجـرای تعهدات دو 
دولت قبـل و تعهـدات دولت قبـل در طرح 
مسـکن مهـر هسـتیم و بـرای ایـن منظور 
طرح هـای مسـکن مهـر و اقـدام ملـی را به 
نهضـت ملی مسـکن تبدیـل کردیـم. البته 
ایـن اقـدام بـرای آمارسـازی نبـود بلکـه با 
این هـدف انجام شـد کـه واحدهـای مردم 

را تکمیـل و به آنهـا تحویـل دهیم.
وی خاطرنشـان کـرد: در طـرح اقـدام ملی 
حـدود 200 هـزار  واحـد برنامه ریـزی 
شـده بـود اما بـه هر حال سـاخت مسـکن، 
زمان بـر اسـت. بخشـی از ایـن واحدهـا در 
مراحـل 20 تـا ۳0 درصـد پیشـرفت قـرار 
داشـت و بخـش دیگـر در مرحلـه تامیـن 
زمیـن بـود. همـه ایـن طرح هـا بـه نهضت 
ملی مسـکن الحاق شـدند که در اسـتان ها 
دارای پیشـرفت های متفاوتـی هسـتند. 
تعدادی از آنها تکمیـل و تحویل متقاضیان 

شـده اسـت.
بنابرایـن گـزارش، مهـرداد بذرپـاشـ  وزیر 
راه و شهرسـازی دسـتور داده تـا بـدون 
دریافـت مبالغـی از متقاضیـان، منابع مالی 

تکمیـل مسـکن مهـر تامین شـود.

معادن کشور چقدر ارزش افزوده ایجاد کردند؟

بیشترین ارزش افزوده معدنی ها 
برای کرمان

مرکز آمار ایران، نتایج طـرح آمارگیری از معادن در حـال بهره برداری 
کشـور را منتشـر کـرد که نشـان می دهـد تعـداد معـادن کشـور در 
سـال 1400 نسـبت بـه سـال قبـل از آن 4.2درصـد افزایش داشـته 
اسـت. نتایج طـرح آمارگیـری از معـادن در حـال بهره برداری کشـور 
منتشـر شـد. در سـال 1400 معـادن در حـال بهره بـرداری کشـور 
21۹7۵4۶میلیـارد ریـال ارزش افـزوده ایجـاد کرده انـد که نسـبت 
به سـال قبـل از آن 7۵.۶درصـد افزایـش نشـان می دهد. مرکـز آمار 
ایران چهلمین طـرح آمارگیری از معـادن در حال بهره برداری کشـور 
را به منظـور تهیـه آمـار و اطالعات مربـوط بـه عملکرد ایـن بخش و 
محاسـبه سـهم آن در تولید ناخالص داخلی کشـور، همچنین اتخاذ 
سیاسـت های اقتصـادی و ارزیابی نتایـج برنامه هـا، اجرا کرده اسـت. 
ایـن آمارگیـری در سـال 1401 بـا مراجعـه بـه 72۵0 معـدن بـرای 
دسـتیابی به اطالعات نهایی شـده سـال 1400معـادن کشـور، اجرا 
شـده اسـت )روش جمع آوری اطالعات معادن به صورت سرشـماری 
اسـت(. مـروری بـر نتایـج بـه دسـت آمـده نشـان دهنده مـوارد زیر 
اسـت: در سـال 1400 تعـداد معـادن در حـال بهره بـرداری کشـور 
۶02۵ معدن بوده که نسـبت به سـال قبـل 4.2 درصـد )24۳معدن( 
افزایش داشـته اسـت. در سـال 1400 تعداد شـاغالن معادن درحال 
بهره بـرداری کشـور 1۳0۳۵۸ نفـر بـوده که نسـبت بـه سـال قبل از 
آن ۸.۳ درصـد )100۳1نفـر( افزایش داشـته اسـت. در سـال 1400 
معـادن در حـال بهره بـرداری کشـور 21۹7۵4۶میلیارد ریـال ارزش 
افـزوده ایجـاد کرده انـد کـه نسـبت بـه سـال قبـل از آن 7۵.۶درصد 
افزایش نشـان می دهد. اسـتان های کرمان، یزد و خراسـان رضوی به 
ترتیب بـا 10۹۶0۵2، 4024۹4 و 17۸1۵1میلیـارد ریال بیش ترین 
ارزش افـزوده را داشـته اند. در سـال 1400، حـدود 4۸۵0۵7هـزار 
تن مـواد معدنـی بـه ارزش 27۵0241میلیـارد ریال تولید شـده که 
نسـبت به سـال قبل از نظر مقـدار ۳۸70۵هـزار تـن و از نظـر ارزش 
12۵۶۵4۶میلیـارد ریال، به ترتیب معـادل ۸.7درصـد و ۸4.1درصد 
افزایش داشته است. در سـال 1400، ارزش سـرمایه گذاری معادن در 
حال بهره برداری کشـور معادل 7۸7۶۵میلیارد ریال بوده که نسـبت 

به سـال قبـل 4۳.۶درصد افزایش داشـته اسـت.

تولید و عرضه 1.5 میلیون تن 
شکر در کشور

مجری طرح گیاهان قندی گفت: امسـال حدود 1.۵ میلیون تن شکر 
در کشـور تولید و عرضه شـده اسـت. به گزارش بازار، پیمان حصادی 
بر نقـش و جایـگاه تولیـد داخلـی شـکر در ارتقـای امنیـت غذایی و 
ممانعت از خروج ارز از کشـور تاکید کـرد و افزود: بـا پیگیری به عمل 
آمده قیمت شـکر و متعاقب آن قیمت چغندر قند متناسـب با قیمت 
تمام شـده آن اصـالح و افزایش می یابد تا در سـال آینده کشـاورزان و 
پیمانـکاران چغندرقند در صورت کشـت این محصول متضرر نشـده 
و نسـبت به کشـت سـایر محصـوالت از حاشـیه سـود مناسـبی هم 
برخوردار شـوند. مجری طرح گیاهان قندی در باره سـطح زیر کشت 
و میزان تولید چغندرقند بهاره و پاییزه تاکید کرد:امسـال بیش از ۹2 
هزار هکتار چغندر قند بهاره در کشـور کشـت و از این سـطح بیش از 

۵۳70 هـزار تن چغندرقند تولید شـد،
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کاغذ اقتصادی

افزایش قیمت 2۵ درصدی بلیت اتوبوس
گزارش

شرق

گزارش
تسنیم

در حالی که »مهـرداد بذرپـاش« وزیر راه و شهرسـازی از 
یک ماه گذشـته پی در پی اعـالم می کند، در هیـچ یک از 
شـقوق حمل و نقل برای ایـام نوروز هیـچ افزایش قیمتی 
اعمال نمی شـود. اما عـالوه بـر قیمت هـای دو برابری غیر 
رسـمی، در بلیت هواپیمـا به طور رسـمی بلیـت اتوبوس 

2۵ درصـد افزایش پیـدا می کند. 
 از ایـن افزایش بلیت شـاهد عدم فـروش یا کمبـود بلیت 
اتوبـوس بودیم کـه البته مسـئوالن سـازمان راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای ایـن موضـوع را انـکار می کردنـد 
اما شـنیده ها حاکـی از ایـن بـود کـه مالـکان و رانندگان 
اتوبـوس بـه دلیـل عـدم موافقـت بـا درخواسـت افزایش 

بلیـت اتوبـوس تمایلی بـه فـروش بلیت نداشـتند.
 در ایـن بـاره »احمدرضـا عامـری« رییس هیـات مدیره 
اتحادیه شـرکت های تعاونی مسافربری کشور گفت:بلیت 
اتوبـوس بـا قیمت هـای جدیـد و بـا اعمـال 2۵ درصـد 
افزایـش قیمـت بـه متقاضیـان بـه فـروش می رسـد و 
همچنین مسـافرانی که بلیـت را چنـد روز گذشـته رزرو 
کرده انـد بایـد پـول را بـه قیمت هـای جدیـد بپردازنـد. 

 وی بـا اشـاره بـه کاهـش نـاوگان بـرای تـردد در سـطح 
جاده های کشـور گفت: تعمیـرات اتوبوس بسـیار افزایش 
پیدا کرده و قطعات اتوبـوس هم هزینه هـای ارزی دارند و 
قیمـت ارز هم در چند ماه گذشـته بسـیار باال رفته اسـت. 
تنها قیمت یک حلقـه السـتیک اتوبوس چیـزی بیش از 

۳0 میلیـون تومان قیمـت دارد و ایـن هزینه هـا با قیمت 
بلیـت همخوانی نـدارد. 

 رییـس اتحادیه شـرکت های تعاونی مسـافربری کشـور 
افزود: در این شـرایط گرانی ها کف افزایـش بلیت اتوبوس 

2۵ درصـد بود کـه این کـف را رعایـت می کنیم.
 عامـری تاکیـد کـرد: در این مـدت کـه قیمـت کاالها به 
صورت لحظه ای باال مـی رود تنها کنترلی کـه بر قیمت ها 
وجـود دارد، حـوزه حمـل و نقل اسـت و بـه غیـر از حوزه 
حمـل و نقل هیـچ کنتـرل و نظارتـی در قیمت هـا وجود 
دارند. افزایش قیمـت بلیت اتوبوس فعال 2۵ درصد اسـت 
و برای افزایش قیمت در سـال جدید باید بـا دولت مذاکره 
کنیم. شـهریار افنـدی زاده -معـاون حمل و نقـل وزیر راه 
و شهرسـازی- روز گذشـته دربـاره سـفرهای مردمـی بـا 
هواپیما اظهـار کـرد: در حمل ونقل هوایی نیـز دو میلیون 
و ۳00 نفـر در مسـیر داخلی و خارجی سـفر داشـتند که 

امسـال تالش می شـود ایـن ظرفیت حفظ شـود. 

از آذر 1400 قیمت بلیت هواپیما 
افزایش نیافته است

 وی همچنیـن دربـاره افزایـش قیمـت بلیـت هواپیمـا 
توضیـح داد: قیمت هـا بایـد براسـاس مصوبـات باشـد. از 
آذر 1400 قیمـت بلیـت هواپیمـا افزایش نیافته اسـت و 
ایـن افزایـش از سـوی سـایت های مجهـول بـوده و قـرار 
شـده از طریق قـوه قضاییه پیگیری شـود.  معـاون وزارت 
راه و شهرسـازی از مـردم درخواسـت کرد بلیـت هواپیما 

را از مراکـز معتبـر تهیـه کننـد و دربـاره کنتـرل قیمـت 
بلیت هـا هواپیمایی، اظهـار کرد: شـرکت های هواپیمایی 
درخواسـت افزایـش قیمـت داده انـد، امـا دولـت تصمیم 
گرفت افزایش قیمت تا پایان امسـال اتفاق نیفتد، سـقف 
قیمت امسـال نباید افزایـش یابد، اما بـرای کنترل قیمت 
بلیت هایـی بـا سـقف بیشـتر، سـتادی بـا حضـور رییس 
سـازمان تعزیـرات و نماینده دادسـتانی تشـکیل شـده و 
بررسـی تحلیلـی انجـام شـده کـه نتیجـه آن شناسـایی 

سـایت های نامعتبـر بوده اسـت.
افنـدی زاده ادامـه داد: عـالوه بر ایـن در برخی سـایت ها، 
بلیت بـا هتـل فروختـه می شـد کـه قیمت هـا را افزایش 
داده بـود و قـرار شـد در ایـن سـایت ها نیـز بلیـت و هتل 
مجـزا فروخته شـود و هفـت مسـیر از چارتر خارج شـود. 
سـتادی بـه ایـن منظـور در فرودگاه هـا مسـتقر اسـت و 
هرگونه خالفی را به صورت شاکی به سـازمان هواپیمایی 

و تعزیـرات اعـالم کنند.

رق
 ش

س:
عک

آگهی موضوع ماده 3 قانون ماده 13 آئین نامه  قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صـادره هیات حل اختـالف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
شهرسـتان راور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محـرز گردیده 

اسـت . لذا مشـخصات متقاضیان و امـالک مورد تقاضا به شـرح زیـر به منظور اطـالع عموم 
در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص ذینفع به آرا اعالم شـده  
اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار آگهی در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل  به 
مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند، معتـرض باید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،مبادرت بـه تقدیم  دادخواسـت بـه دادگاه عمومی 
محـل نماید گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبت محـل تحویل دهـد در ایـن صورت 
اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض یا عـدم ارائـه گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه 
عمومی محل اداره ثبـت  طبق مقررات مبـادرت به صدور سـند مالکیت خواهد کـرد .صدور 

سـند مالکیت مانع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت.
بخش 18 کرمان:

1- آقای روح اهلل شمسـی نژاد راوری به شناسـنامه و شـماره ملی 3210004404 صـادره راور 
فرزند محمد علی در ششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت 543 مترمربع پالک شـماره 4 
فرعي از540-اصلـي واقـع در راور خیابان امـام رضا )ع( کوچه شـماره 30 بخـش 18 کرمان 
خریـداری از  مالک رسـمی آقای حسـین شمسـی نژاد مـع الواسـطه )فاقد بنچـاق( محرز 

گردیده اسـت.
2- خانم زهرا مظفری نژاد راوری به شناسـنامه شـماره 278 و شـماره ملـی 3219783449 
صـادره راور فرزند عباس در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 240/20 متـر مربع پالک 
شـماره 51 فرعي از1522-اصلي واقـع در راور خیابان 17 شـهریور کوچه شـماره 4 بخش 18 
کرمان خریداری از  مالک رسـمی آقای موسـی هنرمند ابراهیمی مع الواسـطه )فاقد بنچاق( 

محرز گردیده اسـت.
3- آقای محمـود اعتمادی فـرد به شناسـنامه شـماره 103 و شـماره ملـی 3219939457 
صـادره راور فرزنـد علی در سـه دانگ مشـاع از کل ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 
196/66 متـر مربع پالک شـماره 4 فرعـي از 1694-اصلي واقـع در راور خیابـان گلزار کوچه 
مسـجد میالنی  بخش 18 کرمان خریداری از  مالک رسـمی آقای احمد رحمانی مع الواسـطه 

)فاقد بنچـاق( محرز گردیده اسـت.
4- خانم عصمت احمدی برهان آبادی به شناسـنامه شـماره 1 و شـماره ملـی 3219944590 
صادره راور فرزند حسـن در سـه دانگ مشـاع از کل ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 
196/66 متـر مربع پالک شـماره 4 فرعـي از 1694-اصلي واقـع در راور خیابـان گلزار کوچه 
مسـجد میالنی  بخش 18 کرمان خریداری از  مالک رسـمی آقای احمد رحمانی مع الواسـطه 

)فاقد بنچـاق( محرز گردیده اسـت.
5- خانم فاطمه علی آبادی راوری به شناسـنامه شـماره 450 و شـماره ملـی 3219894968 
صـادره راور فرزند غالمرضا در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 325 متـر مربع پالک 
شـماره 8 فرعی مفروز از یک فرعی از 1728-اصلـي واقع در راور خیابان گلزار کوچه شـماره 
17  بخـش 18 کرمان خریـداری از  مالک رسـمی آقای محمد مهـدی رسـتم راور کرمانی مع 

الواسـطه )فاقد بنچاق( محرز گردیده اسـت.
6- آقای مهـدی محمودی خورندی به شناسـنامه شـماره 9 و شـماره ملـی 3219883419 
صـادره راور فرزنـد علی در ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت 232/50 مترمربع پالک 
شـماره 2099 فرعي مفروز از 424 فرعـی از 1893-اصلي واقـع در راور خیابـان گلنار کوچه 
شـماره 17 بخش 18 کرمان خریداری از  مالک رسـمی آقـای عبداله یزدان پناه مع الواسـطه 

)فاقد بنچـاق( محرز گردیده اسـت.
7- خانم عصمت السـادات پورحسـینی نسـب راوری به شناسـنامه شـماره 6433 و شماره 
ملی 3219643213 صادره راور فرزند سـید عباس در ششـدانگ یک باب خانه نیمه سـاز به 
مسـاحت 353/41 مترمربع پالک شـماره 614 فرعی مفروز از 6 فرعی از 1942-اصلي واقع در 
راور ابتدای راه شـهرآباد روبروی کـوره فالحتی بخـش 18 کرمان خریداری از  مالک رسـمی 

آقای عبداله یـزدان پناه مع الواسـطه )فاقـد بنچاق( محرز گردیده اسـت.
8- آقای وحید صمدی راوری به شناسـنامه و شـماره ملـی 3210040745 صـادره راور فرزند 
محمد در ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت 306 مترمربع پـالک شـماره 837 فرعي 
مفروز از 110 فرعـی از 2057-اصلـي واقع در راور خیابـان گلنار کوچه مسـجد زینبیه  بخش 

18 کرمـان خریداری سـهام مجهـول المالک محرز گردیده اسـت. 
تاریخ انتشار نوبت اول: روز چهارشنبه مورخ: 1401/12/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: روز شنبه مورخ: 1401/12/27
علیرضا صادقی زاده - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک راور

شناسه آگهی: 1464540
------------------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتي اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمي

آگهـي موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

برابر رای شـماره 140160319005000829 مـورخ 1401/12/01هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیـت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي 
حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضیی خانم/آقـای ملیحه کاظمی 
فرزند جواد به شـماره شناسـنامه 113 صادره از شـهداد در ششـدانگ خانه و باغ به مساحت 
ششـدانگ 1305.5مترمربع پالک شـماره 1648 فرعی مفـروز و مجزی شـده از 620 مکرر از 
47-اصلي واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سـیرچ-خیابان عباسـعلی کوچه خضری تقاضا 
و انتقال ملـک از محل مالکیـت آقای/خانـم ربابه خضری خبیصـی محرز گردیده اسـت. لذا 
به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضي داشته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/27
ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

شناسه آگهی: 1465285
------------------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

هیات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضي و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمي

آگهـي موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی

برابر راي شـماره 140160319005000828 مـورخ 1401/12/01 هیـات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم/آقـای سـید عبدالرضا نژاد 
قادری فرزند سـید محمد بـه شـماره شناسـنامه 294 صـادره از کرمان در ششـدانگ یک 
قطعه باغ  به مسـاحت ششـدانگ 10835 مترمربع پالک شـماره 1980 فرعی مفروز و مجزی 
شـده از 1560 و 1561 فرعی از 1-اصلي واقع در بخـش 25 کرمان بـه آدرس اندوهجرد-جاده 
گودیز بـه اندوهجـرد تقاضـا و انتقال ملـک از محـل مالکیت آقای/خانم سـید محمـد نژاد 
قادری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهي می شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/27
ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

شناسه آگهی: 1465295
------------------------------------------

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیـات حل اختالف موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضـی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اسـت 

لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مـورد تقاضا بشـرح ذیل به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 

دو مـاه اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضائی تقدیـم نمایند.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم طیبه جعفـرزاده بهاءآبـادی فرزند علی به شـماره شناسـنامه 1195 و آقـای عبدالرضا 
رضـازاده علـی آبـادی فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه 92 صـادره از زرنـد بالمناصفه 
شـش دانگ خانه به مسـاحت 118.40 مترمربع از پـالک 6064 اصلی واقـع در زرند بخش 13 

کرمان بـه آدرس خیابـان مصلـی خریـداری از مالک رسـمی آقای محمـد مداحی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/27
حسین توحیدی نیا - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

شناسه آگهی: 1464412
------------------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زرند

هیات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقد سـند رسمی

آگهـی موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی

برابـر راي شـماره 140160319008003042 هیات موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زرند 
تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای سـید اکبـر امیـری زاده فرزند امیر به شـماره 
شناسـنامه 5 صادره از زرند در یک بـاب خانه به مسـاحت 443.35 مترمربـع از پالک 7561 
اصلی واقع در زرنـد بخش 13 کرمـان بـه آدرس خیابان 20 متـری محرم خریـداری از مالک 
رسـمی خانمهـا مهناز،هایده،فاطمه و نیـره مهرابی زاده هنرمنـد محرز گردیده اسـت لذا به 
منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید،ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را بـه قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/13-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/27

حسین توحیدی نیا - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند
شناسه آگهی: 1464517

------------------------------------------
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکـه تحدید حـدود  ششـدانگ  یک قطعـه زمین مزروعـی  پالک 
6فرعـی  از 31- اصلی  به مسـاحت تقریبی دو هکتـار واقـع در اراضی   صالح 
آباد حسـین آباد اسـفندقه  جیرفت  بخش 44 کرمـان  مورد تقاضـای آقای 
مهدی نوشـاد پـور   از تحدیـد خارج شـده نظـر به عـدم امـکان تحدید بر 

طبق تبصره الحاقـی ذیل مـاده 15 قانون ثبت حسـب تقاضـای وارده به شـماره 16531 مورخ 
1401٫12٫01 احدی از مالکین تحدید اختصاصی پالک فوق از سـاعت 8 صبح  روز شـنبه مورخ 
1402٫۱٫19 محـل وقوع ملک شـروع و انجـام خواهد گرفت بـه موجب این آگهـی به مالکین 
امالک مجاور اخطار میشـود که چنانچه بر حـدود و حقوق ارتفاقی ملک مـورد آگهی واخواهی 
دارند می توانند از تاریخ تنظیم صورتجلسـه تحدید حـدود لغایت 30 روز واخواهـی خود را به 

این اداره تسـلیم دارند تا طبـق مقررات اقـدام گردد.
تاریخ انتشار: 1401٫۱2٫27

جواد فاریابی. رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت. شناسه آگهی: 1460869

غذای 18 میلیون نفر با ضایعات کشاورزی هدر می رود
ضایعـات بخـش کشـاورزی در زنجیره  هـای مختلـف 
موجـود در کشـور معـادل تامین غـذای 1۸ میلیـون نفر 
اسـت، کنتـرل و اسـتفاده از روش هـای دانش بنیـان در 
غنی سـازی غذایی ضایعـات بخـش کشـاورزی می تواند 

کشـور را از واردات نهـاده  هـای دامـی بی نیـاز کنـد.
به گزارش  خبرگزاری تسنیم،  نشست علمی-تخصصی 
بـا عنـوان« نقـش شـرکت  های دانـش بنیـان در امنیت 
غذایـی )بررسـی خـوراک دام(« بـا حضـور علـی کیانی 
راد، رئیس موسسـۀ پژوهش  هـای برنامه  ریـزی، اقتصاد 
کشـاورزی و توسـعه روسـتایی وزارت جهاد کشـاورزی 
به عنـوان مدیـر علمـی و آقایان دکتـر هرمـز منصوری، 
عضو هیئـت علمی سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج 
کشاورزی وزارت جهاد کشـاورزی و دکتر اکبر تقی زاده، 
اسـتاد دانشـگاه تبریـز و معـاون اداری - مالـی دانشـگاه 
مراغه بـه عنـوان سـخنرانان ایـن نشسـت، برگزار شـد. 
در ابتـدای ایـن نشسـت دکتـر علـی کیانـی راد، رئیس 
موسسـۀ پژوهش ـهای برنامه ریـزی، اقتصـاد کشـاورزی 
و توسـعه روسـتایی وزارت جهـاد کشـاورزی بـه عنـوان 
مدیـر علمـی ضمـن واکاوی تعریـف بخـش کشـاورزی 
در کشـور گفـت: کشـاورزی فقط شـامل تولید نیسـت 

بلکه در تعریـف جامع کشـاورزی، حفـظ منابع طبیعی، 
داد و سـتد، بهداشـت و درمان و... همگی اجـزای زنجیره 
ارزش کشـاورزی به حسـاب می آینـد و در یـک تعریف 
جامع مـی توانیـم بگوییـم کشـاورزی از ژن تا سـلول را 
در بـر می گیـرد. پس بدین معنـا کشـاورزی فقط تامین 
زنجیـره غذایـی نیسـت. در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر 
هرمز منصوری، عضـو هیئت علمی سـازمان تحقیقات، 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی وزارت جهادکشـاورزی به 
عنوان سخنران ابتدایی این نشسـت ضمن بیان اهمیت 
مقولـه امنیت غذایی گفت: بیشـترین سـهم اسـتفاده از 
پروتئیـن در دنیـا اختصاص بـه تولیـد شـیر دارد و پس 
از آن تولیـد تخـم مـرغ. در کشـور مـا، 1۵2 میلیـون تن 
مصرف مـواد غذایـی داریـم. میـزان تولید کشـاورزی ما 
1۳۳ میلیـون تن اسـت کـه از ایـن میـان 110 میلیون 
تن سـهم گیاهی اسـت و 22 میلیون تن سـهم تولیدات 
حیوانی اسـت. وی ضمن اشـاره بـه آمارهای موجـود در 
خصوص ضایعات تولیـدات کشـاورزی در زنجیره تامین 
کشـور گفت: ما برآورد ۳0 میلیون تن تلفـات و ضایعات 
و هدررفـت این بخـش را در طـول زنجیره تامیـن داریم، 
در واقع نزدیک به سـی درصـد از تولیدات کشـاورزی در 
کشـور تبدیل به ضایعات می شـود، که این عـدد معادل 
غـذای 1۸ میلیـون نفـر اسـت.  منصـوری ضمـن بیـان 

تاریخچه تولیدات کشـاورزی در کشـور گفت: ما در دهه 
چهل صـادر کننده دام بودیـم اما بعـد از اصالحات ارضی  
و اتخاذ سیاسـت های مختلف در سـال های پـس از آن، 
ما بـه وارد کننـده دام تبدیل شـدیم. وی ادامـه داد: ما در 
کشـور ۹00 هزار تن گوشـت قرمز و 11 میلیون تن شیر 
تولید می کنیم.  این در حالی اسـت که برای تامین شـیر 
مورد نیـاز کشـور در مقطعی با سیاسـت آمیختـه گری 
گاوهـای وارداتی و گاوهـای بومی مواجه شـدیم. در واقع 
این سیاسـت در تضاد با امکانات داخلی کشـور در بخش 
نهاده  های دامی بود و پـس از اجرای این سیاسـت نیاز به 
واردات نهاده  هـای دامی در سـال های اخیر بـه وجود آمد 

تا بتوانیم تولید شـیر، مرغ و گوشـت را درحد قابل قبولی 
نگه داریـم. منصـوری گفت: ما بـرای تامین خـوراک دام 
شـیرده و غـذای طیور نیـز بـه تولیـدات خـارج از مرزها 
نیازمند هسـتیم. با وجـود اینکـه ۸0 درصـد زمین های 
زیر کشـت برای کشـت غالت اسـتفاده می شـود، بـاز با 
کمبود منابع در این بخش مواجه هسـتیم. نکته اساسی 
این اسـت کـه واردات علوفه بـه دلیل حجم بـاال و هزینه 
های حمل و نقل، صرفـه اقتصادی ندارد و از سـوی دیگر 
افزایش نـرخ نهاده هـای دامی در سـال های اخیر بسـیار 
باال رفته اسـت. ایـن هزینه ها بـر روی قیمت تمام شـده 

محصول تاثیر مسـتقیم دارد.
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اینفوگرافیکفراخوان  خبر

مدیرعامل میدکو اعالم کرد
گره خوردن سرنوشت
 10 میلیون نفر به میدکو

مدیرعامل میدکو با اشاره به گره خوردن سرنوشت 
10 میلیون نفر به میدکو گفت: میدکو باید بدون 
توقف کار کند.  علی اصغر پورمند در شورای اداری 
شهرستان زرند با حضور رئیس مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: مدیریت جهادی در میدکو داریم 
در غیر اینصورت سنگ روی سنگ بند نمی شد و 
صاحب کار باید بلدکار باشد. او با اشاره به تحصیالت 
کارکنان میدکو تصریح کرد: میانگین سنی کارکنان 
میدکو ۳۳ سال است و 20 هزار نفر به صورت مستقیم 
و 400 هزار نفر به صورت غیرمستقیم کار می کنند. 
مدیرعامل میدکو افزود: 1.۵ میلیون نفر سهامدار 
مستقیم و غیرمستقیم داریم و در واقع سرنوشت 10 
میلیون نفر به میدکو گره خورده لذا این مجموعه باید 
بدون توقف کار کند. او با یادآوری برخی از پروژه هایی 
که سالیان زیادی احداث آنها طول کشید، اظهار کرد: 
میدکو طی 14 سال 40 پروژه را شروع و تمام کرد. 
پورمند با اشاره به تحریم ها، عنوان کرد: مدیریت 
حرفه ای یعنی تحت هر اکوسیستم و هر شرایطی 
باید کار کرد و بهانه تحریم و ... نباید بیاورد و باید 
شرایط را مدیریت کند. او فوالد، مس و منگنز را سه 
فلز استراتژیک دانست و بیان کرد: هرجا معدن باشد، 
باید همانجا کارخانه آن را احداث کنیم. مدیرعامل 
میدکو با بیان این مطلب که معادن دولومیت زیادی 
در کشور داریم و اکثر آنها معطل هستند، در ادامه 
اظهار کرد: ۸0 درصد ذخایر معدنی دنیا در پنج 
کشور وجود دارد.  او ادامه داد: از ابتدا تاکنون حدود 
سه میلیون متر حفاری در معادن کشور انجام شده و 
اکنون ساالنه ۳00 هزار متر می توانیم حفاری کنیم 

که باید به حدود یک میلیون متر برسد.

زمان: چهارشنبه 24 اسفند 1401 ساعت 20
آرسـوی آکادمـی بـا همـکاری آکادمـی تکانـش 
مسـیر شـروع این همکاری رو براتون شـرح میده، 
یک مهمان ویـژه داریم که از تجربیـات خودش در 
یک ماهـه اول فعالیتش میگه و در نهایـت در مورد 
نحـوه همـکاری و شـراکت دالری گـپ میزنیـم، 
البته قراره در این مسـیر اگر همراه بشـین، سـه تا 

مشـکل بزرگ را هـم براتون حـل کنیم:

نقـد کـردن درآمـد- اکانـت تاییـد شـده به اسـم 
خود فـرد- اتصـال اینترنت با کشـور ثابـت هزینه: 

رایـگان
نحـوه ثبت نـام: برای ثبـت نـام کافیه عضـو کانال 
تلگـرام آرسـوی آکادمـی باشـید و لینـک ورود به 
وبینـار را از طریـق کانـال دریافـت کنیـد.  کانـال 
تلگـرام: T.me/arsoyir  پشـتیبانی تلگرام: 
Instagram.com/arsoyacademy

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی از بـی توجهی 
به مولد سـازی انتقـاد کرد. محمـد باقـر قالیباف 
در شـورای اداری زرنـد کـه بـا حضـور جمعـی از 
نماینـدگان مجلس، اسـتاندار و فرمانـداران زرند 
و کوهبنان برگزار شـد، گفـت: باید به اسـتراتژی 
تکیـه بـه مـردم برگردیـم کـه انقـالب کردنـد، 
جنگ را به سـرانجام رسـاندند؛ سـردار دل ها هم 
با همین نـگاه حرکت کـرد و داعـش را نابود کرد. 
او افزود: بـا حضور مـردم باید مشـکالت را مرتفع 
کنیم باید خـدا بـاوری و ایمان داشـته باشـیم بر 
اسـاس عقالنیـت، معنویـت و عدالـت کـه مکتب 
شـهید سـلیمانی هم بر همین مبانی قـرار گرفته 
حرکـت کنیـم. رئیـس مجلس شـورای اسـالمی 
بیان کـرد: در سـه سـال گذشـته مجلس بـا نگاه 
تمرکززدایی و تسـهیل در مسـائل اقتصـادی گام 

برداشـته اسـت در حالی که 12 قانون در راستای 
مولد سـازی داشـتیم. او تصریح کرد: مولد سازی 
خصوصی سـازی و اجـرای اصل 44 نیسـت بلکه 
متمرکـز بـر امـوال غیـر منقـول و مـازاد دولتـی 
اسـت که گـره گشـایی بسـیاری از مشـکالت در 

ایـن بحث اسـت.
او تاکید کرد: مدیـر امین و قـوی محدودیتی برای 
کار نـدارد در حالـی کـه کار نیاز بـه اختیـار و پول 
نـدارد، چـون ایـن مهـم فرهنگ دفـاع مقـدس و 
شهداسـت. قالیبـاف گفـت: بعضی هـا حتـی در 
مجلس می گویند مولدسـازی خالف قانون اسـت، 
اما این قانون اسـت منتها قانونی اسـت که تاکنون 
اجرا نشـده اسـت. او تاکید کرد: می تـوان با کمک 
اسـتاندار و فرمانداران با هزینه های کم مشـکالت 

مـردم را رفـع کرد.

فرصت ویژه شروع همکاری از طریق فریلنسینگ 
بین الملل، ویژه کلیه هنرمندان، طراحان و معماران

رئیس مجلس در زرند اعالم کرد:

مولدسازی خالف قانون نیست

جشـن بزرگ آینـده سـازان جنـوب اسـتان کرمـان روز 
گذشـته با حضـور مسـوولین اسـتانی در کهنـوج برگزار 

شـد.

استاندار کرمان:
 شرکت گهرزمین اقدام بزرگی در زمینه آموزش 
نیروی انسانی در منطقه جنوب کرمان آغاز نمود.

محمدمهدی فـداکار در آیین جشـن بزرگ آینده سـازان 
جنـوب کرمـان کـه روز گذشـته در کهنـوج برگزار شـد 
عنـوان نمـود: پهنـه معدنـی گسـترده ای در ایـن منطقه 
وجـود دارد که بـا راه انـدازی این معـادن نزدیـک به ۶00 
نفـر مشـغول بـه کار مـی  شـوند. وی افـزود: ایـن معادن 
نیروهـای متخصـص تکنیسـین و ماهـر نیـاز دارد کـه 
بایسـتی دانشـگاه علمی کاربـردی و فنـی و حرفـه ای به 

تربیـت نیروهـای مـورد نیـاز کمـک کنند. 
اسـتاندار کرمان گفت: شـرکت گهرزمین اقدام بزرگی در 
زمینـه آموزش نیـروی انسـانی در منطقه جنـوب کرمان 
آغاز نمود و در مناطق محروم جنوب اسـتان هر سـاله ۶0 

یا 70 درصـد قبولی هـا افزایش پیدا کرده اسـت. 
درواقـع با آمـوزش نیـروی انسـانی فرهنگسـازی صورت 

گرفت کـه ایـن راه ادامـه دارد.
وی افـزود: با کمـک این شـرکت، مدرسـینی از تهـران و 
سـایر مناطق کشـور برای رشـد آموزشـی و علمی دانش 

آمـوزان به ایـن منطقـه دعوت شـده اند. 
فداکار با اشـاره به تصویب ایجـاد فرمانـداری جازموریان 
ادامـه داد: ایجـاد فرمانـداری جازموریان شـرایط را برای 

خدمتگـزاری بیشـتر فراهم مـی کند. 

مدیرعامل گهرزمین:
 ما سعی کردیم فرمایشات مقام معظم رهبری

 را در عمل اجرا نماییم
مدیرعامل شـرکت سـنگ آهن گهرزمیـن در ایـن آیین 
گفـت: بـا توجـه بـه اکتشـافات جدیـدی کـه در منطقه 
جنوب کرمان صـورت گرفته ایـن منطقه بـه یک منطقه 

صنعتـی همچـون سـیرجان تبدیـل خواهد شـد. 
وی افزود: حمایـت از دانش آموزان و اسـتعدادهای نهفته 
در ایـن منطقـه بـا ایـن هـدف بـود کـه تعـداد تحصیـل 
کـردگان و راه یافتـگان بـه دانشـگاه ها افزایـش یابـد و 
بتوانند از فرصتهای شـغلی کـه در حوزه صنعـت و معدن 

ایجاد مـی شـود اسـتفاده کنند. 
وی اضافه نمـود: در جنـوب کرمان در تابسـتان گذشـته 
شـاهد افزایش 72 درصدی قبولی در کنکـور بوده ایم که 
عالوه بر شـرکت گهر زمیـن، خیریـن و مدیـران آموزش 
و پرورش نیـز در کسـب این موفقیـت ها کمـک کردند.

مدیرعامل گهرزمین بـا تاکید بر اینکـه بزرگترین آرزوی 
ما تحـول فکـری و اهمیـت دادن بـه تحصیـل در منطقه 
اسـت، قبولـی تعـداد زیـادی در رشـته پزشـکی در ایـن 

شهرسـتان هـا را کار بزرگـی اعـالم نمود.
وی در ادامـه افـزود: مـا در مجموعـه گهرزمیـن تصمیم 
گرفتیم تولید کنیم صادر کنیـم و ارز آوری کنیم در واقع 

مرگ بر اسـتکبار جهانـی از ایـن طریق اتفـاق خواهد.
مـا سـعی کردیـم فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری را 

در عمـل اجـرا نماییـم و در حـد تـوان سـعی نمودیـم به 
فرمایشـات ایشـان عمـل نماییـم.

وی گفت:  کمک مـی کنیم که پـس از تاسـیس کارخانه 
هـا، نیـروی کار مجـرب و تحصیـل کـرده بومـی منطقه 

داشـته باشیم.
مدیرعامـل گهرزمیـن با اشـاره بـه افزایش تعـداد قبولی 
هـای دانـش آمـوزان جنـوب در دانشـگاه هـا افـزود: در 
سـال گذشـته به همـت آمـوزش و پـرورش تعـداد ۸۳0 
نفـر قبولی در دانشـگاه ها را داشـتیم که نسـبت به سـال 

1۳۹۹ شـاهد افزایـش ۶2 درصـدی بودیـم.
وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اقدامـات شـرکت گهرزمین 
گفت: 7 واحد از شـرکت گهرزمین جـزء واحد های نمونه 
کشـوری به خصـوص در بحث بومی سـازی هسـتند که 
حـرف اول را مـی زننـد کـه اینهـا همـه نشـان از همت و 

تـالش شـبانه روزی کارکنان اسـت.

امام جمعه کهنوج:
 در چند سال اخیر حرکات ارزشمندی

 از سوی شرکت سنگ آهن گهرزمین در 
منطقه آغاز شده است

امام جمعه کهنوج نیـز در این آیین گفـت: جنوب کرمان 
سرشـار از اسـتعداد اسـت امـا شـرایط و بسـتر الزم برای 

رشـد این اسـتعدادها به انـدازه کافی وجـود ندارد. 
حجت االسـالم احمد نجنو با بیان اینکـه امکانات موجود 
قابل مقایسه با شهرسـتانهای برخوردار نیسـت افزود: در 
چند سـال اخیـر حـرکات ارزشـمندی از جمله از سـوی 
شـرکت سـنگ آهـن گهـر زمیـن بـرای فراهـم کـردن 

شـرایط رشـد اسـتعدادهای منطقه آغاز شـده اسـت. 
وی ادامه داد: معلمان بـا تجربه ای در منطقـه حضور پیدا 
می کننـد و کالسـهای تقویتی برگـزار می کننـد که بعد 
از این اقدامات شـاهد افزایـش قبولی در کنکور بـوده ایم. 
حجت االسـالم نجنو اضافه نمود: امیدواریم بـا کمک این 
عزیـزان و مناطقـی کـه توسـعه یافته تر هسـتند، مدیران 

توانمنـدی در آینـده تربیت کنیم.

نماینده پنج شهرستان جنوبی استان کرمان: 
 پهنه های مس در جنوب استان به زودی به بخش 

خصوصی واگذار خواهد شد
نماینده پنج شهرسـتان جنوبی کرمان در مجلس شورای 
اسالمی در جشن آیندسـازان جنوب استان کرمان گفت: 
زیرسـاخت، نیاز اساسـی در جنوب اسـتان کرمان اسـت 
و با وجـود فعال شـدن معـادن شـاهد تغییرات و توسـعه 

خواهیـم بود. 
منصـور شـکرالهی افـزود: پهنه هـای مـس در جنـوب 
اسـتان به زودی به بخـش خصوصـی واگذار خواهد شـد 
و بـا توجه بـه ظرفیـت هـای معدنـی و کشـاورزی زمینه 

توسـعه وجـود دارد.
وی ادامـه داد: محـور توسـعه یافتگـی هـر کشـور نیروی 
انسـانی آن اسـت و هـر کشـوری توسـعه یافته اسـت که 

نیروهـای علمی داشـته باشـد.

وی اضافـه نمـود: همه باید دسـت به دسـت هـم دهیم و 
درواقع بـا وحدت مـی توان شـاهد رشـد بود. 

شـکرالهی همچنین  خبر از راه اندازی دانشکده پرستاری 
داد و افـزود: ایـن دانشـکده در رشـته های پرسـتاری، 
بیولوژی داخلی و بهداشـت عمومی در اردیبهشـت سـال 

آینـده دانشـجو می پذیـرد. 

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان: 
 شرکت گهرزمین اقدامات ماندگاری

 در راستای حمایت از دانش آموزان مناطق جنوب 
کرمان انجام داده است

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان هـم در این 
آیین گفت: امسـال در اسـتان کرمان 410 کالس افتتاح 
شـد که 10 درصـد افتتـاح کالس ها در کشـور را شـامل 

می شـود. 
رضـا رضایـی افـزود: اسـتاندار کرمـان بیشـترین میزان 
تخصیـص اعتبـارات را در میـان دیگـر دسـتگاه ها بـه 

آمـوزش و پـرورش داده  اسـت. 
وی با اشـاره بـه یک امـکان و فرصـت قانونـی ادامـه داد: 
ادارات بـا تاییـد اداره کل نوسـازی مـدارس می تواننـد 
مالیات خـود را به آموزش و پـرورش پرداخـت کنند تا در 
راسـتای احـداث مـدارس، خوابگاه هـا و تجهیـز مدارس 

صـرف شـود. 
رضایـی خبـر از تاییـد چـارت اداره آمـوزش و پـرورش 
جازموریـان داد و افزود: ایـن اداره به زودی افتتاح شـده و 

از رودبـار جنـوب مسـتقل می شـود. 
وی یادآور شـد: اداره کل آموزش و پرورش اسـتان کرمان 
رتبـه اول جشـنواره خوارزمی در کشـور و رتبه اول رشـد 
المپیادهـا را بـا داشـتن 1۳ رتبـه کشـوری و یـک رتبـه 

جهانی بـه ثبت رسـانده اسـت. 
مدیرکل آمـوزش و پرورش کرمـان با بیان اینکه شـرکت 
سـنگ آهن گهرزمین کمک هـا و اقدامات مانـدگاری در 
راسـتای حمایت از دانش آمـوزان مناطق جنـوب کرمان 

در جهت رشـد اسـتعدادهای علمی آنها داشـته اسـت. 
همچنیـن در این آییـن، تفاهـم نامـه ای بـرای همکاری 
دوجانبـه میـان شـرکت گهرزمیـن و آمـوزش و پرورش 
در انجـام هرچه بهتـر ماموریـت های سـازمانی بـه امضا 

رسـید. 
در پایـان ایـن مراسـم از دانش آمـوزان قبول شـده هفت 

شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان در دانشـگاه هـای برتر 
کشـور تجلیل بعمـل آمد.

گفتنی اسـت ایـن برنامه بـا اجـرای هنرمندان اسـتانی و 
بومـی همـراه بود.

به همت شرکت سنگ آهن گهرزمین؛

 جشن بزرگ آینده سازان جنوب استان 
کرمان برگزار گردید

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

دهیاری جـور )مناقصه گزار( در نظر دارد عملیات اجرای آسـفالت 
به مسـاحت تقریبـی 14000 متـر مربع را بـا اطالعات پایه بشـرح 
ذیل از طریـق مناقصه عمومی بـه پیمانـکاران دارای حداقل رتبه 

5 )صالحیت پیمانکار( در رسـته راه و ترابـری واگذار نماید.
1. موضوع مناقصه : اجرای آسفالت

2. نوع مناقصه: عمومی تک مرحله ای
3. مدت انجام کار: یک ماه

4. محل انجام کار: معابر روستای جور
5. تضمین شـرکت در مناقصـه : واریز حداقـل 5 درصد کل مبلغ 
پیشنهادی به حسـاب دهیاری جور به شـماره 0102698208001 

نزد بانـک ملی 
6. ضمانت حسـن انجام تعهدات: برنـده مناقصه موظف بـه ارائه 
ضمانتنامه حسـن انجام تعهدات به مبلـغ 10درصد قـرارداد می 

. شد با
7. برآورد تقریبی پروژه:

 16.500.000.000 ریال )شانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال(
8. اتمام مهلت تسلیم پیشنهادها: 1401/12/28

9. محـل تسـلیم پیشـنهادها: کوهبنان، روسـتای جـور، دفتر 
دهیـاری، تلفـن: 034-33498127

10. زمان بازگشایی پیشنهادها:
 ساعت 11 روز 1402/01/6 در محل دفتر دهیاری

11. هزینـه درج دو نوبـت آگهی روزنامـه بر عهده برنـده مناقصه 
می باشـد. 

12. دهیاری در رد یا قبول تمام پیشنهادات مختار  می باشد.
13. بهـای پیشـنهادی بـدون ابهـام و در پاکت الک و مهر شـده 

تسـلیم شود.

دهیـاری ده علـی )مناقصـه گـزار( در نظـر دارد عملیـات اجرای 
آسـفالت به مسـاحت تقریبی 5000 متر مربـع را با اطالعـات پایه 
بشـرح ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانـکاران دارای حداقل 
رتبه 5 )صالحیت پیمانـکار( در رسـته راه و ترابری واگـذار نماید.

1. موضوع مناقصه : اجرای آسفالت
2. نوع مناقصه: عمومی تک مرحله ای

3. مدت انجام کار: یک ماه
4. محل انجام کار: معابر روستای ده علی

5. تضمیـن شـرکت در مناقصـه : واریـز حداقـل 5 درصد کل 
مبلـغ پیشـنهادی بـه حسـاب دهیـاری ده علـی به شـماره 

0102698212007 نـزد بانـک ملـی 
6. ضمانـت حسـن انجـام تعهـدات: برنـده مناقصـه موظف به 
ارائـه ضمانتنامـه حسـن انجـام تعهـدات بـه مبلـغ 10درصد 

قـرارداد می باشـد.
7. برآورد تقریبـی پـروژه: 5.900.000.000 ریال )پنـج میلیارد و 

نهصد میلیـون ریال(
8. اتمام مهلت تسلیم پیشنهادها: 1401/12/28

9. محل تسـلیم پیشـنهادها: کوهبنان، روسـتای جـور، دفتر 
دهیاری، تلفـن: 09132987429

10. زمان بازگشایی پیشنهادها:
 ساعت 12 روز 1402/01/7 در محل دفتر دهیاری

11. هزینه درج دو نوبـت آگهی روزنامه بر عهـده   برنده مناقصه 
باشد.    می 

12. دهیاری در رد یا قبول تمام پیشنهادات مختار   می باشد.
13. بهای پیشـنهادی بـدون ابهـام و در پاکت الک و مهر شـده 

تسـلیم شود.

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(


